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Tomik niniejszy, zatytuowany „Wenus w Opalach", jest

dals^rcl^i m Ski !precz z Ks.,zycem'; i stanów, z m
SS Dla czytelników, którzy nie znaj ksiki „Precz z Ksi-

ycem'", podajemy jej krótkie streszczenie.

Gówn postaci opowiadama ]est miody Polak, Anjlrze ,

który po Rónych perypetiach yciowych
---'^fj^^^^^^c

TJh uniwersyteckich w Waszyngtonie. Biorc w czasie

wakacji udzia w wycieczce po Morzu Karaibskim, zagin^

Sdnalizi SI. dopiero^po dwóch latach na j^^^d-j ^
wysp ay

i zdrowy, lecz bez pamici tego, co si z mm dziao Mimo

usUow^ lekarzy nie udao si go wyleczy z te) amnezji

Andrzej kontynuuje dalsze studia na uniwersytecie, lecz

po r?kfdost'aje 'si ^niespodziewanie w nowy -- P-ygo^^;

Najpierw banda gangstersko-szpiegowska '^^^^^ f^J^^f^ j,

ip amnezie usiuje wymusi na nim wyznanie tajemnicy jego

zniSTa Pot m Andrzej, uciekajc od bandytów, styka s^

rSerem amerykaskim^ który pod P--l-\--^;f^°^^^^,

ra Nemo" zaoy organizacj nriajc
"^^^^^

^\^"^f p,"^,^^

^T^T^iTTnim dziao, opisane ,est w ksice „Porwany w

Przestrze".



nowi Wenuzjanie, potomkowie ludzi któr7v onnc^.r aziemi jeszcze przed zatoniciem Ailantydy a te / "°?
si m znowu ywiej imeresowa 7a^?;n^^' • • u

-^^^^
postpem i deniem^ do p^dToju' p^zSe^nfW^^^^^Sna ksiycu przygotowali szereg robotów .n^i.- -

ziemi.
^nu i w ten sposób opanowa wadz nad

Wenuzjanie informuj Andrieia tp k„> • •

porwany poprzednio i sp^cS? owfdwa latl a' v?™'
""•'"

zwracaj mu jednak pamici
^'^ "^ ^™"^' ""

który^^mt^icr^braTna' W*en''uf
*'"'' °'''™'^''°'^« P""'-.
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swych baz na Fobosie i DejmosieAateli.ach Ma'rs
'^'""" "

wymie^nio^netstad;"'^ '
"""'"'^ ^^^^ -^^'^""^ - "'-1

JENI — pilot wenuzjaski.
JOE — przyjaciel Andrzeja, obdarzony na ziemi wcenosciami poruszania przedmiotów ^il myU

'^^''

t« > .w ^^^^ ^j^j wenuzjaskie imi) — liczna zo

na^z^mie rdbr"'''
^''''' ^°^°^"^^ j^'^ Idrzej"' zesano

bTrbara
''''' ^"'"'^'^ '^^ przestrzennej przeszoci.

Iz jako m^dTum w
^^"' ^° ^°"^'''' ^P^^-y^ystka, która uywaa

MA>J^^ ''^^''^ seansów z „duchami",

tetu nnr!j
~ ^^^^^nowosa koleanka Andrzeja z uniwersy-



Rozdzia I,

ZODZIEJE CIA

Nasz latajcy dysk min pasmo olbrzymich kraterów

i wyldowa na obszernej paszczynie poród szklanych za-

budowa. Czekalimy przez chwil, a otworzya si przed

nami wielka klapa. Dysk opuci si pod powierzchni. Czeka-

limy, póki pompy nie wypeniy komory odpowiedni iloci
powietrza, sama bowiem atmosfera Marsa nie wystarcza do
oddychania i nie wytwarza dostatecznego cinienia. Dano nam
znak wiatami. Opucilimy dysk i przeszlimy z komory do
olbrzymiej sali jasno owietlonej.

Oczekiwa nas tutaj „komitet recepcyjny". Patrzyy na

nas czarne oczy z kontrastowo biaych twarzy. Krucze wosy,
najczciej kdzierzawe, rysy grube, u wielu nawet negroidalne.

Wzrost na ogó nieduy, posta krpa.
— Biae murzyny — mrukn Joe.

Co jednak uderzyo nas przede wszystkim swoj niezwyk-

oci to ich szaty, jeli im mona nada tak nazw. Od
szerokich, zocistych pasów szy w dó i w gór rónobarwne,
wiecce a nieprzejrzyste promienie. U niektórych ten promie-

nisty ubiór siga a do podogi, u innych tylko do kolan.

Podobnie w gór: u jednych promienie wystaway ponad
ramiona, tworzc co podobnego do skrzyde, drudzy mieli

tors obnaony lub tylko czciowo zakryty.

Przed grup Marsjan wysun si naprzód postawny m-
czyzna. Jego promienista szata, ólto-pomaraczowo-czerwona,
a razia oczy.

— Broxan — przedstawi si i da nam znak, bymy szli

za nim.



Ruszylimy. Reszta Marsjan otaczaa nas zwartym koem.
Przed nami otworzyy si samoczynnie stalowe drzwi. Broxan

odwoa na stron naszego pilota Jeniego, nas natomiast fala

Marsjan pchna naprzód. Znalelimy si w mniejszej sali.

Porodku staa dua, metalowa klatka. Ku niej nas skierowano.

Zawahalimy si, wygldao to na puapk, lecz uspokoi nasze

obawy jeden z Marsjan krótkim: „To jest winda", wymówio-
nym po wenuzjasku.

Zatrzanito drzwi za nami. Marsjanie pozostali na zew-

ntrz. Klatka zapada si w gb jasno-owietlonego szybu.

Zjechalimy ze sto metrów w dó i winda zmienia si rap-

townie w rodzaj „podziemnej kolejki" i wioza nas teraz

poziomo tunelem o gadkich, wieccych cianach. W kilkana-

cie minut póniej klatka zatrzymaa si w sali o potnych
kolumnach. Czekaa tu na nas druga grupa Marsjan.

Wyprowadzono nas po kolei. Pierwszy wyszed Doktor

Nemo. Jeden z Marsjan da znak, by si rozbiera, a gdy

Nemo nie wykaza ku temu adnej ochoty, dwóch silnych

drabów schwycio go, cigno barwn, wenuzjask
^,zan", a zamiast niej naoyo mu na biodra zoty pas. Na-
tychmiast od stóp do szyi rozbys tczowymi promieniami.

Wyglda jak zaziemskie zjawisko.

Mnie nastpnego spotkaa taka sama operacja. Byo mi
w tym oryginalnym stroju do nieswojo, bo cho osania
optycznie, nie czuo si go wcale na sobie. Jego promienie

byy ciepe. Ich temperatur, gsto, kolor i kierunek regulo-

wao si za pomoc specjalnych guzów na pasie.

Po przebraniu, zaprowadzono nas do obszernego pokoju.

Stay tu krzesa i stoy, sporzdzone z jakiego syntetycznego

materiau. W cianach, w podunych niszach znajdoway si

wygodne óka. W czterech rogach pokoju stay wysokie kande-

labry, a w nich zamiast wiec samo-wiecce drki.

Gdy jedyne drzwi zamkn^y si za nami bezszelestnie

i zostalimy sami, Nemo przemówi:

— Nie podoba mi si to wszystko . .

.

— A mnie szalenie! — wyrazia sw opini Barbara, przy-

gldajc si z zachwytem swemu odbiciu w lustrze — To jak

najwspanialsza suknia balowa!
— Nie te idiotyczne stroje miaem na myli . . . Nie podo-

ba mi si, e nas rozdzielono z pilotem i wsadzono tutaj,

zamiast pokazywa dziwy Marsa.

10



— Jestemy uwizieni —dodaa Nancy — bo tych drzwi
nie mona otworzy.

Ledwo skoczya, drzwi si otworzyy. Wszed Broxan.
— Od tysicy lat — zacz z powag — jestecie ciyba

pierwszymi mieszkacami ziemi, którzy przybyli na Marsa.
Jest to dla nas okazja, by si jak najwicej dowiedzie
o obecnych warunkach na waszej planecie. Nie wypucimy
was std, a wycigniemy z was wszystko, co moe si nam
przyda.

— Ale Wenuzjanie . . .

— Wenuzjanie bd da natychmiastowego wypuszcze-

nia was, zagro rónymi represjami . . . Sprawa bdzie si
wleka, a my tymczasem dokonamy swego ... A wy sami, jeli

chcecie si std szybko wydosta, wspópracujcie jak najcilej!

Doktór rozejrza si pytajco po naszych twarzach. Po-

niewa nikt si nie odezwa, sam podj decyzj:
— Nie widz powodów do oporu — wzruszy ramionami

— Ja osobicie z przyjemnoci opowiem wam wszystko

o mej rodzinnej planecie . . . Ale zanim wemiesz nas na prze-

suchy, wytumacz nam jedno: dlaczego nosicie takie dziwne,

promieniste stroje?

Broxan spojrza na pogardliwie, jakby samo pytanie

dyskredytowao poziom umysowy Doktora.
— Wasze ubrania — powiedzia — s wybitnie szkodliwe

dla zdrowia. Nie tylko, e tamuj swobodny dostp powietrza

do skóry, drani jej powierzchni, lecz róne wasze materiay
wytwarzaj swoiste pola, które wpywaj ujemnie na organizm

ludzki, interferujc z jego wasnym polem. Nasze promieniste

odzienie nie tamuje dostpu powietrza i oddziaywa dobroczyn-

nie na ciao. Czy syszelicie kiedy o specjalnej „medycy-
nie barw"?

— Skd mielimy sysze?
— Róne kolory wpywaj odmiennie na poszczególne or-

gana cielesne, pobudzajc lub zmniejszajc ich aktywno,
leczc je w razie potrzeby. Dlatego barwy naszych strojów nie

s wynikiem osobistego smaku czy piastowanej godnoci,
lecz wiedzy medycznej, zastosowanej do potrzeb indywidu-

alnych. Nauczymy was tego, ale teraz chodcie!

Rozprowadzi nas po maych pokoikach.

Mnie przesuchuje mody Marsjanin. Czarne oczy patrz
inteligentnie. Ma prosty, wski nos, wysokie czoo, krucze,

kdzierzawe wosy. Podobaby mi si bardzo, gdyby si cho
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raz umiechn. Niestety zachowuje mierteln powag, jakby
by wacicielem zakadu pogrzebowego. Zna jzyk polski,

angielski, wenuzjaski — to wszystko podobno z nasuchu
radiowego. da, by go poprawia, szlifowa jego akcent. Pyta

o tysiczne szczegóy mego ycia. Wszystko go interesuje.

Ley przede mn tabliczka — wiele rzeczy musz mu rysowa.
Kae mi wstawa, siada, chodzi, je w swojej obecnoci,
nawet piewa wszystkie znajome mi piosenki.

Moich towarzyszy pytaj w identyczny sposób. Co nas
dziwio, to e te przesuchy koncentruj si przede wszystkim
na naszym osobistym yciu. Po co im wiedzie, jak si nazy-
waj nasi rodzice, rodzestwo, przyjaciele? Spodziewalimy si
raczej pyta dotyczcych nauki, ycia spoecznego, polityczne-

go, religii, ale to wszystko zdawali si zna dobrze.

Ponadto Marsjanie pieszyli si. Widocznie Wenuzjanie
domagali si naszego natychmiastowego wydania. Wpychano
w nas jakie pyny, po których odechciao nam si zupenie
spa, a pami zaostrzya si niezwykle. Niemniej bezustanne

badania zaczynay nas coraz bardziej wyczerpywa.
Wreszcie nastpi koniec. Dano nam rodki nasenne.

Jak dugo spaem, nie mogem stwierdzi. Po przebudzeniu

czuem si doskonale. Moi przyjaciele take. Do dobrego
nastroju przyczyniaa si nadzieja szybkiego uwolnienia. Ani
nam przez gow nie przeszo, co nas czeka . . .

Wprowadzono mnie do sali w ksztacie kopuy, wyoonej
blach z czystej miedzi. Po obu stronach dugiego stou siedzia-

o kilkunastu starszych mczyzn. Na stole, po prawej stronie

lea Malduk, Marsjanin, który mnie przesuchiwa. By zupe-
nie nagi. Ze mnie te zdjto pas i kazano si pooy jk) lewej

stronie tak, aby nasze stopy si zetkny. Jeden z obecnych
zwiza je miedzianym acuszkiem.

Co to ma znaczy? — pomylaem. Nie czuem niepokoju,

raczej ciekawo.
Leaem bez ruchu. Panowaa absolutna cisza. Przejrzyste

dotd myli poczy mi si mci. Jasne wiato, spywajce
ze rodka kopuy, przymio si, czy te zaczynaem gorzej

widzie. Wreszcie oparna mnie zupena ciemno, straciem
przytomno.

Kiedy otworzyem ponownie oczy, pozornie nic si nie

zmienio. Z sufitu nadal padao wiato ; mowie, jak przed-

tem, siedzieli nieruchomo w posgowym skupieniu. A jednak
co byo inaczej, lecz co?
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Leaem nieruchomo, panowaa absolutna cisza.
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Ach, wiem — przyszo zrozumienie — le teraz po
przeciwnej stronie stou. Musieli mnie przenie, lecz po co?

Poczuem, e mój towarzysz drgn. Powiedzia co po
marsyjsku. Mowie zerwali si ze swoich miejsc. Pochylili

si nad nami. Rozmawiali z oywieniem. Poklepywali si po
ramionach, jakby sobie czego gratulujc. Rozwizano nam
stopy. Malduk usiad . . .

Powinienem by si ju przyzwyczai do widoku moich
sobowtórów, niemniej nage zobaczenie wiernej kopii wasnego
ciaa w miejsce dawnego Marsjanina byo wstrzsem . .

.

Zerwaem si. Mój wzrok pad teraz na moje rce . . .

nie moje, obce, biae, bez znaku sonecznej opalenizny . .

.

Nogi? te nie-moje . . . Chwyciem si za gow, cignem
kosmyk wosów przed oczy: by czarny, kdzierzawy . .

.

Dopiero teraz straszne, nieprawdopodobne podejrzenie

przeszyo umys . . .

Kto poda mi lustro i podejrzenie zmienio si w pew-
no — zamienili nam ciaa!

Ten drugi to nie mój sobowtór, to zodziej mojego ciaa.

Przeszczepienie dusz? Ale to niemoliwe! Kada dusza jest

form jednego tylko, indywidualnego ciaa . . . tak zwana
„wdrówka dusz" nie ma sensu z filozoficznego punktu widze-

nia . . . Ale obojtne co mówi filozofia i zdrowy rozsdek —
staem w tej chwili wobec niezaprzeczalnego faktu.

Postpiem z trudem kilka kroków, zachwiaem si i omal
nie upadem. Najwidoczniej nie panowaem jeszcze dostatecz-

nie nad now cielesn powok. Kady nastpny krok by
coraz atwiejszy, ruchy coraz zgrabniejsze. Zaprowadzono mnie
z powrotem do komnaty, w której mieszkalimy.

Zastaem tam marsyjsk dziewczyn zalewajc si zami.
— Iza? — spytaem.
Iz zabrano pierwsz, tote domyliem si, e to ona

teraz pacze w obcym ciele.

Dziewczyna przestaa paka, przygldaa mi si uwanie
przez chwil, wreszcie odezwaa si po wenuzjasku obcym
gosem:
— A ty kto? Andra? Joe? Ciebie te przemienili?

— Andra.
Wybucha ponownie paczem i rzucia mi si w ramiona.

— Co z nami zrobili? — kaa —
- Po co? Ja chc swoje

ciao z powrotem . . . moje zote wosy . . . moje niebieskie

oczy . . .!
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— Dlaczego to zrobili, nie wiem, ale i tak jeste adna
w swoim rodzaju — staraem si j pocieszy.

Iza odsuna si gwatownie ode mnie. W jej nowyci
oczaci, koloru wgla, zapali si bysk zdziwienia i radoci.

— Andra! — szepna. — Czy ty te pamitasz?

Przygarna si znowu do mnie, a ja objem j ramionami
i przytuliem do siebie, serdecznie i mocno . . .

Przeszczepienie wiadomoci w obce ciaa w jaki sposób

zwrócio nam pami. Oto mam przed sob moj ukocian
Len. To dlatego, e chcielimy si pobra wbrew wenuzjaskie-

mu prawu, Nara — gubernator wysa nas oboje na ziemi.
Pamitam wszystko . . . wszystko ... I ona te pamita . .

.

— Jak si ciesz — szeptaa Lena — e odnalazam ciebie

i swoj przeszo. A te ciaa . . . moe nam zwróc nasze.

Zreszt i w tym nie jeste wcale brzydki.

Mogem to samo powiedzie o Lenie. Trzymaem w ra-

mionacti ksztatn i bardzo adn Marsjaneczk o licznycli

kruczych wosach spadajcych bogat fal na ramiona. Przy-

gldalimy si sobie przez chwil i nagle zaczlimy si gono,
serdecznie mia . . .

— Ciekawa jestem, jak inni bd wyglda — rzeka Lena.

która pierwsza opanowaa paroksyzm tej dziwnej wesooci.
Wtem odsuna si ode mnie i usiada na krzele, jakby

jej nogi odmówiy nagle posuszestwa.
— Co ci si stao?

— Joe — odpowiedziaa gucho.
Prawda. Joe. Ju od dawna wszyscy wiedzielimy, e Iza

i Joe zakochani s w sobie po uszy. Temu uczuciu przypisywa-

limy, e mój przyjaciel uwolni si od upiorów przeszoci

i nabra chci do ycia. Gdy si dowie, e Iza jest moj
narzeczon, bdzie to dla niego straszn tragedi.

Usiadem i ja. Obserwowaem dziewczyn spod oka. Czy
wrócona pami naszych wzajemnych uczu zabia t nowsz
mio? Ku komu zwróci si teraz jej serce?

— Co zrobimy? — spytaa bezradnie.

— To zaley od ciebie, bo ja ci kocham tak samo, jak

przedtem.

— A jednak — pokrcia czarnowos gówk — patrz,

kiedy spotkalimy si po zabraniu nam pamici . . . nie zako-

chae si we mnie ponownie, ani ja w tobie . . . lubilimy si
tylko bardzo . .

.
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— Powiedz wic od razu, e Joe przesoni ci moj posta.
a tamto jest ju tylko niewygodnym wspomnieniem . . .

— O, nie, Andra! nie . , . jeste niedobry tak mówic . .

.

ja —odpowiedziaa ywo, zrywajc si z miejsca. Ciciaa jesz-

cze co doda, ale w tej chwili do komnaty wszed Marsjanin
w sile wieku.

— Witamy Doktora Nemo w nowej skórze! — zaryzyko-
waem.

Rzeczywicie by to on. Po pewnym czasie bylimy ju
IV komplecie i wszyscy przemienieni. Najwikszy dramat prze-

ywaa Barbara, któr wepchnito w bardzo obfite ksztaty.
Kla Marsjan po dorokarsku.

Cel przemiany wyjani wkrótce Broxan. Mówi dugo, co
streszczam poniej.

Po katastrofie na ziemi, spowodowanej ponownym wej-
ciem ksiyca w orbit wokó niej, ostoj Atlantów sta si Mars.
Znalazo si tam wielu, którzy uciekli z toncej ojczyzny na
latajcych dyskach. Rozmnoyli si i po paru tysicleciach

stworzyli potne mocarstwo przestrzenne. Doszo wtedy do
walnej rozprawy z drug potg: Wenuzjanami. W straszliwych

zmaganiach Mars poniós klsk. W jego orbicie zwycizcy
umiecili dwa sztuczne satehty: Fobosa i Dejmosa, które odtd
peni nieustann stra nad niebezpieczn ras. Za pomoc
tych satelitów Wenuzjanie stworzyli sztuczne pole wokó pla-

nety, które pozbawio Marsjan wadz parapsychicznych. Po-
nadto zniszczyli wszystkie statki przestrzenne i dotd nie poz-

walaj ich budowa.
— Jednym sowem — mówi Broxan — od tysicleci

jestemy ciemieni.
— Nie próbowalicie si buntowa?
— I nieraz, lecz bezskutecznie. Obecnie wszystko gotowe

do nowej walki. Par tysicy bojowych dysków czeka w ukry-

ciu. Posiadamy ponadto nowe bronie, nieznane Wenuzjanom.
Jedno nas tylko wstrzymuje. Wiemy, e Wenus otacza pole

ochronne, którego nie bdziemy w stanie przenikn . . . Lecz
dziki wam otworzya si dla nas niezwyka okazja. Przed
chwil wydalimy Wenuzjanom wasz dysk z naszymi ludmi
w waszych ciaach na pokadzie. Ich zadaniem jest zniszczy
na Wenus urzdzenia wytwarzajce pole ochronne.

— Czy i pilota, Jeniego, przemienilicie?

— Nie.
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— Czy w razie udania si waszych planów zwrócicie

nam ciaa?
— Jeli tamci zechc, tak.

— A jeli zgin, co si stanie z nami?
— O tym zadecyduje Omx.
— Kto to jest Omx?
— Nasz wadca.
— A jak dacie sobie rad z bazami na Dejmosie i Fobosie?
— Zniszczymy je w par sekund. Ju teraz udaje nam

si czsto zmyli ich czujno i wysya niewielkie patrole

w przestrze i na wasz ziemi. Dlatego tak dobrze orientu-

jemy si w waszych warunkach. Gdy pole ochronne na Wenus
zniknie, wojna jest wygrana — rzek z absolutn pewnoci
w gosie — Po zajciu Wenus ziemia sama wpadnie w nasze

rce. Nie posiadacie broni, które mogyby si nam oprze.
Wyszed.
To, co powiedzia, zamrozio nas. Siedzielimy w milcze-

niu, póki wszyscy nagle nie zaczli mówi. Uciszy nas Nemo
stanowczym ruchem rki.

— Sytuacja jest grona — rzek — Mniejsza o nas sa-

mych, ale tu chodzi o przyszo caego systemu sonecznego.

Za wszelk cen musimy ostrzec Wenuzjan.

— Nie jestem tego pewien — sprzeciwi si Joe. — Nie

znamy waciwie bliej ani Marsjan, ani Wenuzjan. Po czyjej

stronie suszno?
— Czy ci nie wystarczy, e ja jestem Wenuzjank? —

z gorycz w gosie odezwaa si Iza.

— A mnie do decyzji wystarczy — powiedziaem — e
Marsjanie nigdy si nie miej. Czy moe mie racj taki ponury

naród?

Toczya si dalej ywa dyskusja. Ostatecznie doszlimy do

wniosku, e trzeba Wenuzjan ostrzec. Rozpoczy si próby.

Iza usiowaa zapa w trans i ledzi losy naszych skra-

dzonych cia. Doktór stara si „wyj z siebie" i ukaza
si w bazie na jednym z satelitów Marsa. Joe'mu pod

hipnoz kazaem porusza przedmioty na odlego. Wszystko

to si nie udao. Siy parapsyciiczne nie chciay dziaa . . .

odeszy wraz z naszymi ciaami, czy te tumio je sztuczne

pole.

— Trzeba wic uciec — zakonkludowaa Nancy — gdyby

tak udao si ukra jeden z tych bojowych dysków, o których

wspomnia Broxan . .

.
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— No jak ty znowu zaczniesz organizowa ucieczk , . .

— zacz z przeksem Joe, ale przerwa mu Doktór:
— Sza! nie kócie si. Nancy ma racj. Gdy tylko na-

darzy si okazja do ucieczki, wykorzystamy j.
Rozmowa przesza na inne tory, gdy zaatakowaa mnie

Barbara:
— Kiedy mówiam o wdrówce dusz, o reinkarnacji,

miae si, e to bzdura. A teraz jeszcze za ycia weszlimy
w nowe ciaa. Jak wic wygldasz?
— Gupio — przyznaem. — Contra factum non valet

argumentum*) ... ale czy dobrze interpretujemy fakt? Moe to

nie caa dusza zmienia mieszkanie, a tylko centrum wiado-
moci?
— To, co mówisz, to tylko gra sów . . . Wiem, e jeste

taki mdrek, który zawsze potrafi wykrci kota do góry no-

gami. Tymczasem miaam racj i mam racj!

*) Przeciw faktowi nic nie znaczy argument.
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Rozdzia ii

DEPESZA

Na jawie przemieszczenie psychiki wydawao si komple-

tne. Znajdowalimy si w nowych ciaach, lecz ze sw dawn
pamici, charakterem, odruchami. Nic obcego nie doczyo
si do naszych osobowoci. Natomiast w czasie snu, a nawet

pó-snu, nawizywalimy pewien kontakt z wasnym ciaem.

I tak nio mi si, e wrócilimy na ksiyc. Otrzymalimy
surow reprymend od Kobry. Potem przewieziono nas na
Wenus. Spotkaem si tam z Nar, gubernatorem planety.

Zatn^yma nas w stolicy.

O tym, e te sny przedstawiay autentyczne wydarzenia,

wiadczyo to, e nilimy je wszyscy podobnie. Po przebu-

dzeniu kady z nas uzupenia szczegóy podawane przez

innych i tak odtwarzalimy peen obraz wypadków. We nie
przeywalimy te emocje, których musieli doznawa zodzieje

naszych cia. Której nocy obudziem si cay drcy, nio
mi si, e zakradem si do wntrza jakicli urzdze, zostaem
odkryty, uciekaem ... na szczcie udao mi si uj.

Napisaem „na szczcie", baem si bowiem o losy mego
biednego ciaa. Gdyby zabito Malduka, musiabym ju na
zawsze pozosta w jego doczesnej powoce. Co prawda, to

patrzc na to ze strony mniej osobistej, jego jak najszybsza

mier mogaby okaza si zbawieniem dla przyszoci systemu
sonecznego.

Pdzilibymy obecnie ywot monotonny i nudny, gdyby
nie Broxan. Nie tyle dla naszej rozrywki, co raczej dla po-

chwalenia si osigniciami marsyjskimi, zabiera nas na
róne wycieczki.
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Pierwszy raz wzi nas na powierzchni, do cieplar,

szerokich na kilkadziesit metrów, uoonych w gwiazdy, któ-

rych ramiona sigay kilometra lub wicej. Roso tu w rów-

nych rzdkach co podobnego do kukurydzy, przeplatanego,

co kilkadziesit kroków pasmami innej, nieznanej roliny,

produkujcej czerwone jagody.

Za przezroczystymi cianami cieplar szerszy widok za-

kryway, rosnce na zewntrz roliny, podobne do kaktusów.

Pokryway je jednak nie kolce, lecz gste, dugie woski. Gdy
promienie soca paday na rolin, woski te sterczay sztywno

w kierunku, który nie dawa adnego cienia. Gdy soce za-

chodzio, owe woski przywieray do powierzchni, chronic

rolin od zimna. A temperatura na zewntrz spadaa przecie

w nocy a do -50° C i to w nadzwyczaj rozrzedzonej atmosferze.

Z cieplar udalimy si do niezbyt stamtd odlegych ko-

pal wieccego kruszcu, który uywano do owietlenia. Ro-

biono z niego lampy rónego ksztatu lub rozprowadzano jego

cienk warstw, zmielon na proszek, wprost na suficie lub

na cianie. Zgasi takiej lampy nie byo mona, zasaniao si

j tylko w miar koniecznoci.
— Przyszed mi wietny pomys do gowy — szepna mi

Nancy w ucho, gdymy opuszczali kopalni.
— A gdzie ci mia przyj? — odszepnem.
— Nie sil si na dowcip. . . — odpalia — sprawa jest

powana, moe uda nam si skomunikowa z Wenuzjanami.
— Jak?

— Cicho, sza! Powiem ci potem, bo Broxan si zblia.

Z kopalni udalimy si do „ruchomego" miasta i zapom-

niaem o sowach Nancy.

Nazwaem je „ruchomym", bo skadao si z olbrzymich

wie o przezroczystych cianach. Wiee te za dnia wysuway
si ponad powierzchni Marsa, na noc opuszczano je z powro-

tem. Czyniono to te w czasie burz piaskowych, które s tu

niezwykle silne. Dzi jednak dzie by liczny. Z luboci
wpatrywalimy si w otwart przestrze z tarasu pokrytego

przezroczyst kopu. Stae przebywanie w wykutych w skale

komnatach i chodnikach bardzo nam ju dokuczyo. Widok
wszake sam w sobie by mao ciekawy: czarne niemal niebo

jak na ksiycu, monotonna rdzawa pustynia, poprzery-

wana tu i tam kraterami, inne wiee identyczne z nasz. Po
jedynej drodze, która gina gdzie w pustyni, posuwa si
wolno rzd wozów obadowanych wycitymi „kaktusami". Te
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roliny wraz ze specjalnym gatunkiem mchu byy dla Marsjan

najwaniejszym ródem, tak koniecznej dla organizmu ludzkie-

go, „zielenizny".

Spoczywalimy w wygodnych fotelach popijajc mdy na-

pój, który Broxan poleci nam poda. Niedaleko nas rozsiada

si niewielka grupa Marsjan ; rozmawiali nie zwracajc na nas

uwagi.
— Joe, tam siedzi kto bardzo do ciebie podobny —

Barbara wskazaa dyskretnym ruchem gowy modego czo-

wieka z ssiedniej grupy — moe to „twój" brat?... W ogóle

powinnimy przecie mie wród Marsjan mnóstwo krewnych,

kuzynów, nie mówic ju o najbliszej rodzinie. . .

— To moe masz tu gdzie swego ma — odpar je)

Joe z umiechem — upomnij si o niego u Broxana. . . o, na
przykad, tamto straszydo z papuask strzech na gowie. . .

Broxan posysza wymian zda.
— Nie, nie! — zaprzeczy ywo — ycie rodzinne,

mio, te rzeczy nie s znane u nas. Gdy tylko dziecko si-

urodzi, zaraz si je oddziela od matki, wychowuje
w specjalnych ochronkach, potem zalenie od zdolnoci przy-

dziela do odpowiednich szkó. Ma czy ony nikt sobie sam
nie wybiera. To si wyznacza, zalenie od przeprowadzonych

bada eugenetycznych. My nie moemy sobie pozwoli na
sentymenty, na tworzenie wizów krwi. Naszym jedynym ce-

lem jest suba rasie Atlantów. Szykujemy si do odwetu na
Wenuzjanach, do skruszenia pt niewoli, do opanowania syste-

mu sonecznego, a potem wszechwiata. To zadanie moe
wypeni tylko armia absolutnie zdyscyplinowana, monolit. .

.

— ... wielkie stado dwunonych zwierzt — dokoczy
za niego Nemo.

Rozpoczlimy z zapaem obron idei ycia rodzinnego.

Broxan sucha spokojnie, póki nie wyczerpalimy najwaniej-

szych argumentów. Wtedy rzek:

— Moe to i przyjemniejszy sposób ycia, lecz nie moe-
my sobie na pozwoli. Tak zreszt uoy wszystkie sprawy

Omx, a on wie najlepiej.

— Czy to wasz monarcha, czy boek?
— Kiedy mielimy bogów, teraz ich nie potrzebujemy

— odpar i da znak do opuszczenia sali.

Zabra nas z kolei do wspaniaych podziemnych ogrodów,

gdzie w sztucznym wietle lamp hodowano tysice rolin.

Doglday ich istoty o zielonkawej skórze, karzeki, podobne
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do czowieka, o wielkich, nieruchomych oczach i duych uszach.

Nosa nie widziaem, natomiast usta mieli rybie, które nieustan-

nie zamykay si i otwieray.
— Czy to s oryginalni mieszkacy Marsa — objani

Broxan — czy te roboty biologiczne, stworzone przez

Anaguaszich, naszych poprzedników na tej planecie, nie

wiemy. S bardzo uyteczni, absolutnie posuszni, lkliwi. Mo-
w nasz rozumiej, ale sami wydaj tylko gardowe dwiki,
które jednak maj sens dla naszych ekspertów. Mog przeby-

wa tak samo dobrze w rozrzedzonej atmosferze Marsa, jak

i w sztucznych warunkach stworzonych tu dla czowieka.
Korzystajc z tego, e rozbilimy si na mae grupki,

odcignem Len w ustronne miejsce. Udao si to tym atwiej,

e, od czasu naszej przemiany nie stanowili z Joe'em ju takiej

nierozczonej pary, jak dawniej.

— Och, Andra, — szepna dziewczyna — jak mi ciko. .

.

jak walcz ze sob i nie wiem, co postanowi. . . Jeli chcesz,

wszystko powiem Joe'mu i zerw z nim narzeczestwo, ale. .

.

czy nie jestem jemu bardziej potrzebna ni tobie? Ty jeste

silny duchowo, on saby. . . To mio do mnie wyrwaa go
z apatii, nabra chci do ycia. . . o Andra, czy nie powinnimy
zoy ofiary z naszych uczu?
— A kochasz mnie, jak przedtem?
— O Andra, nie pytaj. . .kocham ci, ale czy tak samo?

Tyle si zmienio w moim yciu. . . w twoim. . . my ju nie

jestemy ci sami. . .

Rozpakaa si.

— Ja te jestem saby — odparem — bo nieatwo mi
si ciebie wyrzec. . . Dawne uczucia wróciy z now si. .

.

Czy mówiem prawd? To, co kochaem, to obraz dawnej
Leny ju jednak troch zatarty w mej odzyskanej pamici.
Nie kochaem Izy ; nie kochaem tej, stojcej przede mn ze

zami w oczach, Marsjanki o kruczych wosach. Czy „ofiara",

o której mówia, byaby rzeczywicie bardzo wielk? A te

uczucia, co „wróciy z now si", czy to nie raczej zazdro,
e gotowa wybra kogo innego?

Mówio mi co w duszy: „Oka szlachetno, ustp!'*

A tymczasem powtórzyem:
— Jestem saby, nie sta mnie na ofiar. . . Moe trac

przez to w twoich oczach, bo miaa mnie troch za bohatera. . .

— Nie bohatera kochaam w tobie, ale jak mi si wydawa-
o, czowieka o wielkim sercu. . .
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— Przekonaa si, e mam je mae — rzekem cierpko —
moesz teraz ze spokojnym sumieniem kocia swojego Joe'go. .

.

Nie bd ci przeszkadza.

Odwróciem si na picie i zaczem si oddala. Moe
pogoni za mn? zawoa? Nie. Byo mi bardzo ciko w tym

moim „maym" sercu.

Wpadem niespodzianie na Joe'go. Sta samotnie, wpatru-

jc si niewidzcymi oczami w jakie óte owoce.

Pomylaem: „Odczuwa oddalenie si Izy od niego i cier-

pi. . . Moe ju przesta". Nie powinienem by odczuwa alu
wobec niego, a przecie na jego widok zalaa mnie fala nie-

chci. Po co wlaz w moje ycie? Opanowaem si. Pooyem
mu rk na ramieniu ze sowami:

— Co tu sam robisz? Iza ci szuka.

— Tak? — ucieszy si. — Gdzie ona?
Wskazaem.
Idc dalej i przeuwajc swoje gorzkie myli, natknem

si na Nemo i Nancy. Doktor skin na mnie.
— Dziewczyna ma dobry pomys — rzek — Przelemy

Wenuzjanom na Dejmosa lub Fobosa sygnay Morse'a za po-

moc wieccego kruszcu. Przeprowadzaj na pewno sta
obserwacj powierzchni planety, powinni je dostrzec w nocy.

— Z odlegoci 3700 mil? — odparem z powtpiewaniem.
— Musz mie specjalne przyrzdy obserwacyjne. We te

pod uwag, e Mars to nie ziemia. Na naszym globie wiec
w nocy miliony wiate po miastach, wsiach i drogach. Tu ycie
nocne skupia si pod powierzchni i sygnay mog zwróci
uwag.

Kilka dni zajo nam rozpoznanie terenu. Uatwi nam
zadanie Broxan. By czym zbyt zajty, by si nam udziela.

Pozwoli nam samym chodzi na spacery w obszarze obejmu-

jcym i kopalni i t cieplarni, z której chcielimy wysa
sygnay. eby nie zabdzi w labiryncie korytarzy i grot, kady
z nas otrzyma may aparacik zawieszony na szyi. Wskazywa
kierunek komnaty, gdzie mieszkalimy, ostrzega przed prze-

kroczeniem granic dozwolonego terenu, okrela wasne poo-
enie.

Kopalnia i przetwórnia wieccego kruszcu nie byy pilno-

wane, pracoway w niej owe zielone roboty, które nie zwracay

na nas adnej uwagi. Niemniej balimy si bra kruszec bez-

porednio stamtd. Postanowilimy zaopatrzy si we z wa-

goników, które go rozwoziy.
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Akcja przebiega nastpujco. Nancy i Barbara ukrady
z kopalni ciemne okulary, chronice przed blaskiem kruszcu.

Inna ekipa nagromadzia w cieplarni moc najrozmaitszych
pacht.

Oznaczonej nocy do maego pocigu, zoonego z szeregu

wagoników, wsiad Nemo i Joe. W odpowiedniej chwili Joe

obezwadni kierowc, biologicznego robota, zwiza go i za-

kneblowa. Nemo skierowa pocig prosto do cieplarni.

Depesza, ostrzegajca przed grocym zamachem na We-
nus i donoszca o naszym pooeniu, bya ju wypisana znaka-

mi Morse'a na piasku. W przygotowane rowki wsypywalimy
teraz wieccy kruszec i natychmiast przykrywalimy pachta-

mi. Dopiero, gdy ju wszystko byo gotowe, nasuna nam si
zasadnicza wtpliwo.
— Czy Wenuzjanie znaj alfabet Morse'a?
— Moe znajdzie si kto w bazie, kto przebywa czas

jaki na ziemi. . . a i tak, jeli zauwa sygnay mog je prze-

sa na ksiyc czy Wenus do rozszyfrowania.
— Taki Kobra na pewno bdzie wiedzia, o co chodzi.

Nie pozostawao teraz nic innego, jak czeka na przejcie

Fobosa ponad naszym punktem sygnalizacyjnym. Wybralimy
tego satelit, jako bliszego powierzchni Marsa. Jego obieg

trwa 7 godzin i 39 minut. Wzniós si ju godzin temu ponad
horyzont marsyjski i za kilkadziesit minut powinien by
przej ponad naszymi gowami. Czekalimy w napiciu.

Zajmowaem miejsce na pocztku „depeszy". Obok mnie
usadowia sr Nancy. Nachylia si do mego ucha:
— Przyznaj si, Andrzeju, odzyskalicie z Iz pami.
— Skd zgada?
— Pali powiedzia mi kiedy, jaki was czy stosunek.

Widzc zapakane oczy Izy, twoj rozterk i przygnbienie
Joe'go oraz inne oznaki kryzysu, atwo si domyliam. . .

A wic dawna mio si odnowia, prawda? I teraz nie wiecie^

co z tym zrobi. . .

— winka jeste, e mi tego wszystkiego nie powiedzia-a w bazie ksiycowej.
— Po co? Oni byli szczliwi ze sob, a ty nie czue

si nieszczliwy bez niej.

Popatrzyem na dziewczyn. Dali jej ciao mode i zgrabne,

które jednak nosio w sobie najwicej cech negroidalnych.

Wedug naszych gustów estetycznych nie bya adna. Zdawaa
sobie z tego spraw, lecz znosia swój los z humorem.
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— Gdybym bya adniejsza — powiedziaa teraz z umie-
ciem, czujc mój wzrok na sobie — to moe nie miaby
teraz takiego problemu. . .

— Guptas jeste — odparem i niezgrabnie pogaskaem
jej papuaskie kudeki.

Zapado milczenie. Mijay minuty za minutami. Wreszcie
Nemo da znak. Rzucilimy si odsania pacity. Cieplarnia

rozbysa racym wiatem. „Kto z Marsjan musi to zauwa-y — pomylaem — i podnie alarm, ale miejmy nadziej,

e Wenuzjanie zd odczyta depesz".
Wtem za naszymi plecami zabrzmia niesyszany dotd na

Marsie gony miech. Obejrzelimy si. Za nami, zasaniajc
oczy przed nadmiernym blaskiem, sta Broxan.
— Za póno, za póno! — wykrzykn triumfalnie — Kilka-

nacie minut temu nasze aparaty stwierdziy, e pole ochronne
na Wenus przestao istnie. Pierwsze eskadry naszych bojowych
dysków ju ruszyy. . . inwazja rozpoczta! Zasocie z powro-
tem te znaki i patrzcie!

Spenilimy polecenie. Gdy w cieplarni zapanowaa ciem-

no, ujrzelimy na niebie setki wieccych i poruszajcych
si punktów.
— Zaraz Fobos i Dejmos znajd si w naszych rkach

lub rozlec w kawaki — wyrzek z pewnoci w gosie Broxan.
Fobos powinien by wanie znajdowa si nad naszymi

gowami, ale nie byo go wida, wszed bowiem w cie planety.

Co tam byskao na jego kierunku, wida walka trwaa. Nagle
cay zachodni horyzont ogarno olepiajce biae wiato.

— Bomba atomowa! — wykrzykn Nemo.
— Kambur! — wrzasn Broxan i rzuci si do otworu

prowadzcego w gb podziemi.

Popdzilimy za nim w popochu. Uderzy nasze uszy
przeraliwy dwik alarmu. W par minut póniej zatrzs si
od wybuchu chodnik pod naszymi nogami. Korytarzami biegy
gromady Marsjan i robotów, lecz bez paniki w zupenym
porzdku. Jedn wind, potem drug zjechalimy gboko.

— Tu nas nie dosign — zapewni Broxan — a tam na
powierzchni niech nawet wszystko obróc w perzyn. .. Có
nam teraz po tym starym trupie, gdy Wenus stanie si nasz?!
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Rozdzia III

OMX DECYDUJE

w kilka godzin póniej nadeszy wiadomoci, e atak

na Wenus powiód si cakowicie. Natomiast nie udao si
Marsjanom opanowa lub zn szczy obu satelitów Marsa.

Take nasz ksiyc pozosta w -kach Wenuzjan. Na pierwszy

znak inwazji wczono tam po'a ochronne, któryci atakujcy

nie mogli przenikn. Ponadto Wenuzjanie rzucili na powierz-

chni Marsa trzy bomby atomowe i grozili dalszymi.

— Zdaje si, e ich wicej nie maj — mówi lekce-

waco o tej grobie Broxan — Dopiero niedawno wykradli

wam t bro z ziemi i próbowali na naszych pustyniach. Gdy
na Fobosie i Dejmosie zabraknie ywnoci, bd musieli si
podda. Uciec nie mog, gdy nasze dyski zniszcz mo-
mentalnie ich wasne. Na Wenus caa ich flota przestrzenna

zostaa zniweczona.

Dalszy atak atomowy nie nastpi. Dzie po dniu ogromne
transportowce midzyplanetarne szy teraz w kierunku

Wenus, przewoc nowe partie wojska i kolonistów. Mars
pustosza.

ylimy w napiciu, oczekuic z niepokojem wieci o

losie naszych skradzionych cia. Czy nas znowu „wymieni"?
A co potem ?

Nadesza wreszcie katastrofalna wie. Wenuzjanie po
zniszczeniu urzdze ochronnych, a tu przed samym atakiem,

zdoali przyapa ca grup zamachowców w naszych ciaach.

Najedcy po zwycistwie szukali ich nadaremnie. Doszli

wreszcie do wniosku, e ich zlikwidov*/ano. Sami podobnie
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by postpili w takiej sytuacji, gdy jakiekolwiek motywy
litoci byy im obce.

My natomiast trzymalimy si skrawków nadziei.

— Wtpi, by Wenuzjanie zabili „nas" bez zbadania

sprawy. Mogli przypuszcza, e dziaamy pod wpywem nie-

zwykle silnej tiipnozy — staraem si pocieszy przyjació i

siebie.

Joe zapatrywa si mniej optymistycznie:

— Przemawia przeciw nam fakt, e ucieklimy z ksi-

yca. Mogli sdzi, e dobrowolnie sprzymierzylimy si z

Marsjanami. Krótki, powierzchowny sd i kula w eb.

Barbara odkrya nowy argument, podnoszcy na duciu:

— niy nam si — rzeka — róne wydarzenia zwi-

zane z naszymi skradzionymi ciaami: uciekalimy, apano
nas . . . Odczulibymy w jaki sposób, gdyby nas zabito . .

.

Joe pokrci smutno gow.
— Pamitaj, — powiedzia — e w czasie wysadzania

urzdze na Wenus i zaraz potem nikt z nas nie spa, bo

przygotowywalimy t nieudan depesz i uciekali przed

bomb atomow. Na jawie za nigdy nic nie mona byo
odczu.

Najwaniejsze zreszt byo w tej ciwili nie tyle, co si

naprawd stao z naszymi ciaami, lecz co o tym myleli

Marsjanie i co zdecyduj z nami zrobi. Pierwsze oznaki nie

byy pocieszajce. Zaczto nas gorzej traktowa i zapdzono
do cikiej pracy przy adowaniu transportowców midzy-
planetarnych rónymi materiaami.

Zrodzi si pomys, by wypakowa par skrzy i ukry
si w ich wntrzu. Wypadki jednak potoczyy si tak szybko,

e nawet nie zdoalimy rozpocz przygotowa do ucieczki.

Zjawi si przy nas Broxan, którego ju par dni nie

widzielimy.

— Chodcie za mn ! Omx was wzywa — powiedzia

uroczycie — On sam zadecyduje o waszym losie.

Udalimy si za nim z sercami cinitymi niepokojem.

"Wkrótce kolejka podziemna niosa nas w nieznane strony.

Broxan by jako nienaturalnie oywiony i rozmowny.

Wskazywa i objania mijane po drodze olbrzymie komnaty

i sale wykute w skaach, ale nas to dzi niewiele obchodzio.

— Moe nam wreszcie powiesz, — zwróci si do niego

Nemo — kim jest ten wasz Omx.
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— Jego istnienie zapocztkowa tysic lat temu jeden z

naszych uczonych. Jest to, jakbycie powiedzieli, gigantyczny

mózg elektronowy, lecz oparty nie na zasadach elektrycznych.

Rozpocz zawie objanienie, (którego suchalimy nie

rozumiejc dobrze. Jeden Nemo zdawa si chwyta ogólny

sens i poda nam póniej swoj interpretacj.

— Broxan twierdzi — mówi — e cay wszechwiat
wypenia jakby jaki „eter", jak to dawniej sugerowali nie-

którzy nasi ziemscy uczeni. Ów „eter" zachowuje si jak

czua bona fotograficzna, na której kada ludzka myl i

ludzkie dziaanie pozostawiaj lad. Nawet po setkach lat lad
taki moe by odczytany przez jednostki o niezwykej
wraliwoci psychicznej.

— I my, zwykli zjadacze chleba, — przerwaem — od-

czuwamy nieraz psychiczn „atmosfer" miejsca. W niektó-

rych domach wieje ze cian dziwny smutek, a potem dowia-

dujemy si, e zasza tam rzeczywicie jaka tragedia. A gdzie

najlepiej jest si nam modli, jeli nie w starych kocioach
o murach nasiknitych wiekami modlitw ?

— Co wicej, — doda doktor Nemo — czasem w da-

nym miejscu zachodzi wydarzenie o tak wysokim napiciu
uczuciowym, jak na przykad morderstwo, e jego „lad"
atwo si „materializuje" w postaci zjaw, duchów, tajemniczych

dwików i innych straszyde . .

.

— Czy nie s to aktualne dusze ludzi zmarych ? —
spytaa nasza spirytystka Barbara.
— Raczej nie. Bo z prawdziw dusz chyba by mona

porozmawia, wypyta si o warunki ycia pozagrobo-

wego ... a tu zjawa odtwarza zawsze jedn i t sam scen
lub ma za zadanie wypenienie jakiego, ostatniego zazwy-
czajy pragnienia osoby umierajcej: ^wskazanie uklrytego

testamentu, odkrycie zbrodni . .

.

— Syszaem — wtrci si Joe — histori o chopcu
zamurowanym ywcem, którego „duch" raz po raz kiwa
palcem ze ciany. Odkryto tam wreszcie zamurowan ko-

mórk i szkielet chopca . .

.

— Lecz co to ma wspólnego z naszym Omxem ? —
spytaa niecierpliwie Nancy.
— Omx, wedug Broxana, jest wanie kolosalnym zbiorem

wiadomie stworzonych ladów psychicznych o niezwykej

trwaoci i sile. To jest sztuczny „duch", którego specjalni

„Stranicy Omxa" od tysica lat „karmi" faktami, wiedz^
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Znalelimy si wreszcie w i>oinieszczeniaoh Omxa
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wynalazkami, a on to wszystko asymiluje, przetrawia, porzd-
kuje . .

.

— Za nich myli i nimi rzdzi ... — szepna Lena —
to straszne.

— Zdaje si, — dodaem swoj uwag — e kapani
egipscy potrafili czyni co podobnego. Na stray grobów
królewskich pozostawili takie pó-niezalene byty mylowe,
które strzeg mumii i skarbów, sprowadzajc mier i nie-

szczcia na grabieców, nie wyczajc archeologów. Kto
takie sztuczne „duchy" nazwa „mylakami".

Zapanowaa chwila gbokiego milczenia. Zrobio nam
si nieswojo na myl, e los nasz zalea od sztucznego
„ducha".
— Czy bdzie z nami rozmawia ? — spytaa Barbara.
— Zobaczycie go i usyszycie — odpar Broxan.
Znalelimy si wreszcie w pomieszczeniach Omxa,

ukrytych w gbinach marsyjskiego globu. Byo tu bardzo
gorco, ale ratoway nas promieniste stroje, które nastawilimy
na intensywne chodzenie. Broxan wiód nas dugimi koryta-

rzami. Po obu stronach widniay wielkie szyby. Za nimi ty-

sice ostrych iglic i kul rozmaitych rozmiarów wydaway
z siebie pulsujce bkitnawe wiato. To urzdzenia zagsz-
czajce „eter" i uaktywniajce „zamroone" od tysica lat

myh ludzkie.

Czy nie mona by — spytaem doktora — da mniej
„mistyczn" interpretacj Omxa? Ju obecnie uczeni ziemscy
pracuj nad stworzeniem elektronowego mózgu, którego gów-
nym skadnikiem byaby elektryczna „plazma", zjonizowany gaz,

utrzymywany w staoci przez pole magnetyczne*). Czy Marsja-
nie nie stworzyli czego podobnego?
— Niewiele znam si — odpowiedzia — na tej gazi

nauki, ale z wypowiedzi Broxana wnioskuj raczej, e w two-

rzeniu Omxa bray udzia przede wszystkim siy para-psychi-

czne ...

— Ale i technika daje swój wkad. Spójrz na te przyrzdyl
— wskazaem tajemnicze kule i igUce za szyb.

Nie byo czasu na dalsze dyskusje, bo Broxan wprowadzi
nas do wielkiej sali o cianach wyoonych polerowan, mie-

*) Dr Kenneth Shoulders ze Stanford Research Institute

w Ameryce. Moliwoci takiego komputora, przy stosunkowo
maych rozmiarach, byyby wprost fantastyczne.
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dzian blach, podobnie jak w miejscu, gdzie mi zamieniono'
ciao. Panowa tu upa, ale ratoway nas od gorca promieniste
stroje, które nastawilimy na intensywne chodzenie. Rozsiedli-

my si w wygodnych fotelach. Zgaso wiato. wieciy tylko

nasze ubrania, ale Broxan kaza nam je przymi.
Poczuem nagle chodny prd powietrza, a w tej samej

chwili pocza si tworzy przed nami zjawa. Bezksztatna
najpierw fosforyczna mgieka przyjmowaa coraz wyraniej
ksztat wielkiej postaci, rozjaniaa si. Ujrzaem wreszcie gi-

ganta, sigajcego gow sufitu, o niezwykej piknoci i blasku.

Tak musiaby chyba wyglda anio, wysannik niebios —
niestety by to twór sztuczny i raczej piekielny ni niebieski.

Pikno postaci zachwycao, bya to jednak pikno
zimna ; patrzyy na nas oczy wielkie, czarne, lecz bez ludzkiego
wyrazu. Odezwa si gos, silny, gboki, ale wydawao mi
si, e brzmia jako „cmentarnie".

— Przybysze z Ziemi — powiedzia Omx — zginiecie

natychmiast po tej rozmowie. Jestecie zbdni. Wiem o was.

ju niemal wszystko, tylko kilka punktów pozostao niejasnych,

na które mi teraz odpowiecie. W rozmowach midzy wami,
które wszystkie syszaem, padao nieraz sowo „BÓG" . . .

niech Nemo wyjani dokadnie znaczenie tego pojcia, które

jest mi niedostatecznie znane.

Doktor pocz mówi. Omx przerywa pytaniami, krótkimi,

jak wystrzay pistoletu, a zawsze celujcymi w sedno sprawy.
— Drugie pytanie: co rozumiecie dokadnie przez pojcie

„MIO"? Z rozmów midzy wami wynika, e okrela ono
co wicej ni zwyky pocig wzajemny midzy mczyzn,
a kobiet . . .

— Trzecie pytanie: co oznacza sowo „OFIARA", o któ-

rej bya mowa midzy Andrzejem, a Iz? Andrzej . . . Iza . . .

Oboje jkalimy si przy odpowiedziach, starajc si nie

zdradzi tajemnicy naszych serc przed towarzyszami . . . Nie
byem pewny, czy nam si to udao . . . Zreszt to wszystko
jedno, za chwil i tak zginiemy.

— Czwarte pytanie . . . pite . .

.

Rozgadalimy si. By to rodzaj turnieju midzy czowie-
kiem, a ... stworzon przez niego zjaw, robotem wyszego
rzdu. Pytania Omxa szy wyranie w kierunku gbszego poz-

nania czowieka z ziemi, jego mentalnoci tak obcej stadnej

duszy Marsjanina.
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Walczylimy sowem, starajc si przekona Omxa o

wyszoci naszych ideaów i naszego sposobu ycia. Zapo-

mnielimy nieomal, e to nie ywy umys, ale sztuczny twór

— monstrum, które notuje Jcade sowo, porównywuje z

zawartoci swej martwej pamici i z zasadami, wedug któ-

rych kazano mu „myle". A wanie te zasady byy tak

róne od naszych: egoistycznie pojte dobro ludu marsyjskiego,

wszystko podporzdkowane celowi zdobycia wadzy nad wia-
tem. Biedny Omx, nawet eby „chcia", nie móg tego zmieni,

nie móg zacz „myle" innymi kategoriami.

Wiedziaem o tym ja, wiedzieli na pewno moi towarzysze,

choby z grubsza orientujcy si w zasadach pracy elektrono-

wych mózgów, od których Omx nie móg daleko odbiec.

A jednak mówilimy, przekonywali z jak desperack na-

dziej.

Po paru godzinach, gdy bylimy ju bliscy wyczerpania,

Omx powiedzia:
— Dosy.
Wtedy Broxan oznajmi, e wedug praw marsyjskich przy-

wilejem skazanych na mier jest z kolei zadawanie dowolnych

pyta Omxowi. Kada osoba jedno.

Joe rzuci natychmiast:
— Jak moemy std uciec?

— Istniao dla was dotd 128 sposobów ucieczki — od-

powiedzia Omx — pierwszy . . .

Suchalimy zafascynowani. Ani dziesita cz tych mo-
liwoci nie przysza nam do gowy.

Jednake wyliczanie przerwa Broxan:
— To s obecnie czysto teoretyczne wywody — powie-

dzia — bo o to samo pytaem si Omxa i zabezpieczylimy

si przed wszelkimi moliwociami waszej ucieczki.

— Czy to prawda? — spyta Joe zjaw, nie dajc za

wygran.
— Tak. Nie macie adnej moliwoci ucieczki.

Mimo tej kategorycznej odpowiedzi Nemo spróbowa
jeszcze jedynej drogi ratunku:

— Czy w wyroku mierci na nas wzie pod uwag, e
wiadomo o mierci agentów, którzy zabrali nam ciaa,

moe by nieprawdziwa? . . . Ponadto, jeli nawet nie moemy
si przyda Marsjanom pod wzgldem umysowym, ze wzgldu
na dzielce nas ogromne rónice ideologiczne, to przecie

przyda si nasza praca fizyczna, przydadz nasze ciaa, dajc
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nowe ycie, rodzc synów waszych bohaterów, którzy powi-
cili si otwierajc drog do Wenus . . .

— Wszystko to zostao wzite pod uwag, a nawet i wiele
innych argumentów, które przemawiay za pozostawieniem
was przy yciu. Przewaaj argumenty przeciwne. Póki yjecie,
bdziecie czyni wszystko, by szkodzi Marsjanom, a macie
w tej dziedzinie wiksze moliwoci, ni obecnie zdajecie
sobie z nich spraw.

A wic wszystko przepado. Zmczeni i pokonani zamil-
klimy. Broxan nie zachca do dalszych pyta. Nagle ja

wydusiem z siebie:

— W jaki sposób mamy umrze?
Nie wiem, czy Omx co odpowiedzia, bo nie byo nas

ju w sali. Fotele zapady si pod podog. Znalelimy si
w innej komnacie: pustej i bez drzwi. Chciaem si zerwa
z fotela . . . nie mogem.

Wtem w panujcej ciszy rozleg si gony trzask. To ciao
Izy zabyso olepiajcym blaskiem i rozwiao si w nico.
Potem Barbara . . . Joe . . . Nancy. Doktór Nemo zdy je-

szcze co wykrzykn, czego nie zrozumiaem.
Nie miaem czasu na adn okrelon myl, na ostatnie

westchnienie. Ciaem szarpn straszliwy ból, a potem ju nic . .

.

ciemno . . . koniec.

Koniec czci I.
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Rozdzia I

RAJ W POMIENIACH

Pierwsze wraenia po mierci ? Moje byy przyjemne i

niespodziewane. Oczekiwaem czego raczej „duchowego", a

tu cakiem zwyczajnie: polana lena pokryta rdzawym kobieP-'

cem mchu. Wokó niej strzeliste drzewa o czerwonej korze,

obsypane ciemno-zielonym liciem. piew ptaków. Ciepe
powietrze nasycone waniliow woni. Raj. A wic dostaem
si do raju. Nawet ciao posiadam i to moje wasne, odzyskane.

Chc wsta, lecz czonki sabo suchaj nakazów woli.

Krci mi si w gowie, upadam przy pierwszej próbie.

Myl te taka cika . . . Le chwil bez ruchu, potem wstaj
powoh. Udao si tym razem ! Postpuj kilka kroków, za-

taczam si, ale idzie coraz lepiej. Zawrót mija, mog myle
janiej. Moe to kady czowiek po mierci musi si znale
w utraconym raju i przey ponownie prób pierwszych ro-

dziców ? Umiecham si: nie dam si skusi wowi.
Rozgldam si wokó. Drzewa wygldaj znajome. Zna-

jome s te olbrzymie kwiaty i mikki mech pod bosymi no-

gami. Tam na gazi koysze si dostojnie purpurowo-zoty
„w królewski" — przyjazne stworzenie, tu par kroków
ode mnie rosn na cienkich odygach ótawe „baloniki" —
potrci je mocniej, a polec, niosc w dal przyczepione u
dou nasionka.

Rozumiem, co si stao. Na Marsie zabito moje „poy-
czone" ciao. Duch wróci do wasnego, z którym najwidocz-

niej zasadnicze wizy nigdy nie zostay przerwane. Odbyem
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wic najszybsz ze swoich podróy: w jednej sekundzie

z Marsa na Wenus.
Lecz gdzie s moi przyjaciele ? Powinni tu by ; tym-

czasem wokó ani ladu czowieka. Co robi tu sam w dun-
gli ? Najprawdopodobniej poprzedni okupant mego ciaa
uciek Wenuzjanom i tu si schroni.

Ogarniaa mnie coraz wiksza rado, e oto jestem

znowu „sob", e znalazem si z powrotem w licznej

"wenuzjaskiej puszczy, gdzie przyroda wspaniaa, a nie-

bezpieczestw mao. Siy wracay szybko. Ruchy stay si
skoordynowane, nauczyem si ponownie wada wasnym
ciaem.

Posiliwszy si sodkimi owocami, szedem wzdu stru-

mienia, szemrzcego przyjanie. Skakaem z kamienia na
kamie. Cieszyem si yciem, radowaem powietrzem,

socem, które wielkim zotym dyskiem leao w zenicie per-

owego nieba. Widocznie w ucieczce straciem przyodziewek,

bo nie miaem teraz nic na sobie, ale mi to nie przeszka-

dzao zupenie: odczuwaem przez to jakby bezporedniejsz
wi z otaczajc natur, przeywaem ekstaz jednoci

z caym stworzeniem, co — czego musia doznawa nasz

prarodzic w raju. Szedem tak w pó-transie par godzin, póki

mnie nie zmogo zmczenie. Uoyem si do snu w cieniu

gigantycznego licia roliny „mru".

Wydawao mi si, e spaem dugo, tymczasem soce
tylko nieznacznie si posuno po niebie. Ruszyem dalej

wzdu strumienia. Las si skoczy. Jego miejsce zaja sa-

wanna. W gstej i wysokiej trawie trudno byo si porusza,

tote uradowaem si napotkawszy zwierz „kiri". Wyglda
ono jak skrzyowanie nosoroca z afrykaskim bawoem, jest

bardzo agodne. Wskoczyem na szary grzbiet, uchwyciem za

potne rogi i uderzeniami bosych pit pobudziem • do stpa.

Zwierz nie protestowa, szed posusznie. Strumie wpada
do podunego jeziora, które zatrzymao dalszy pochód.

Kiri gasi pragnienie, a ja rzuciem si od razu w
przezroczyst to. Przepynem jezioro w poprzek i rozoy-
em si na biaym mikkim piasku. Spojrzaem na niebo: co
ze socem byo nie w porzdku. Za mojego dawnego pobytu

na Wenus dzie tutejszy równa si prawie ziemskiemu, te-

raz trwa ju co za dugo.
Za jeziorem zacza si znowu wysokopienna dungla i

marsz po elastycznym mchu nie przedstawia trudnoci.
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Napotkaem rzeczk i pozwoliem si jej prowadzi. Olbrzymi
tczowy motyl usiad mi na ramieniu. Nie poszyem go, niech

siedzi. Poczuem na nowo fal zalewajcej mnie radoci i

yczliwoci do wszelkiego stworzenia. Przypomniay mi si
sowa mego przyjaciela, starego czarownika Xudri. Mówi,
e czowiek eksploatuje natur nic jej w zamian nie dajc.
Winnimy jej mio, która jest jej potrzebna i dziaa uszla-

chetniajco. Kochajc j promieniujemy z siebie jak
ywotn energi dajc wzrost i pikno.

W wywiadzie telewizyjnym pytano kiedy czterech ogrod-

ników — ekspertów: „Jaki sekret posiadacie, e wasze
kwiaty tak bardzo si wam udaj ?" Odpowiedz, niezalena

jedna od drugiej, brzmiaa jednakowo: „Rozmawiamy z kwia-

tami". Syszc to, wzruszyem tylko ramionami. Xudri jednak,

któremu to póniej opowiedziaem, wytumaczy mi, e ci

ogrodnicy mówili prawd. Nie tyle jednak same sowa, co ich

mio do kwiatów, wypowiadana sowami, sprawiaa, e
udaway si wspaniale. Kochajc promieniujemy ycie.

Nie poszyem wic motyla. Przemawiaem do niego, a

gdy wreszcie polecia z wasnej woli, mówiem do drzew, do
rolin, do ptaków i zwierzt i czuem si bardzo szczliwy.

Nadesza wreszcie noc — niezwykle duga, której koca
nie mogem si doczeka, cho rozwietlay j przepikne
wenuzjaskie zorze. Gdy wstao soce, ruszyem natychmiast

w dalsz drog. Rzeczka pyna teraz dnem zielonej doliny.

Czeka tu na mnie przykry widok. Od uprawnych poletek,

znaku obecnoci czowieka, odbijay ponure plamy spalenizny.

Dziwne jednak — poar pozostawia po sobie zwykle

niestrawione resztki, a tu wypali wszystko a do litej skay.

Nie, tu stoi cz trzcinowej chaty odcita od spalonej

reszty, jakby j kto odkraja ognistym noem. Podchodz,
dotykam. Zwyky poar tak by si nie zatrzyma, zniszczyby

ca chat ... A oto w innym miejscu poza obrb czarnej

plamy wychyla si w traw piszczel ludzkiej rki, ani ladu
reszty szkieletu.

Co tu zaszo? Te spustoszenia spowodoway chyba mar-

syjskie dezyntegratory. Có im jednak winni tubylcy? Chyba
to, e naleeli do nienawistnej rasy wenuzjaskiej.

Szperajc po zaktku doliny nietknitym dziwnym ogniem,

znalazem w jednej z ocalaych chatek dmuchawk z woreczkiem
malutkich strza, nasyconych jadem pajka..uzu", powoduj-
cym parogodzinne omdlenie. Zaczem si te rozglda za
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jak trawiast plecionk czy skórami dla przepasania bioder

na wzór Tarzana.

Róne znaki wskazyway, e zmasakrowani czy nieobecni

mieszkacy wioski naleeli do t.zw. plemion „Kuvili".

Stanowio to pomyln okoliczno. Te plemiona bowiem byy
potomkami cywilizowanych Wenuzjan, którzy przybyli tu z zie-

mi z legendarnej krainy Mu na Oceanie Spokojnym. Wiele ty-

sicy lat temu, gdy zagraaa jaka katastrofa o powszechnym
zasigu, cz Wenuzjan opucia swoj planet. Ci, co pozo-

stali i przeyli kataklizm, zeszli w wikszoci do stanu prymityw-

nego, zachowali jednak dawn szlachetno i sporo zasad mo-
ralnych. Nie zabiliby mnie i nie zjedli, co mogoby si zdarzy,
gdybym wpad na plemiona „Kauin", potomków najedczych
Atlantów i krewnych obecnych Marsjan.

Opuciem zniszczon wiosk. Teren opada gwatownie.
Rzeczka szumiaa wodospadami. Po obu jej stronach rosa
dungla , usiana skaami i mas gazów. Sup skalny zatarasowa
mi drog. Wychyliwszy si spoza niego ujrzaem pierwsz istot

ludzk. Obrócona do mnie tyem, po kolana zanurzona w wodzie,

staa dziewczynka. Popielate, gste wosy, przycite nad ramio-

nami, spalona socem na jasno brzowy kolor skóra . .

.

Kuwilinka. Celowaa z niewielkiego uku w wod. Zachciao jej

si widocznie ryb.

Lecz w teje niemal sekundzie zobaczyem drugiego czo-
wieka . Wysun si ostronie z puszczy — zoty pas i rozcho-
dzce si od niego purpurowe promienie . . . Marsjanin.

Zwrócony by do mnie plecami. Podnosi zwolna trzy-

many w rku dezyntegrator, celujc w dziewczynk. Byem
szybszy od niego. Ugodzia go wydmuchnita strzaa. Bez-
wadne ciao stoczyo si do wody. Syszc plusk, dziewczynka
odwrócia si, krzykna.

Wysuwaem si spoza supa z tryumfalnym umiechem
bohatera-wybawcy . . . nagle daem susa w ty, wykonaem roz-

paczliwe „salto mortale" za nastpny gaz i wpadem w roz-

padlin skaln.

Poderwaem si natychmiast i kulejc przebieg-

em skulony kilkanacie kroków. Za mn szed przeraliwy syk
sitrzelajcego dezyntegratora i fala gorcego powietrza. Mars-
janin, którego ugodziem, mia towarzysza i ten ciga mnie
teraz z piekieln furi, lc wizk za wizk palcych promieni.

Uratowaa mnie rozpadlina i chroniy teraz gazy, lecz

i one poczy rozrywa si z hukiem. Nowe skoki jeden, drugi,
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trzeci . . . Ojej! gazy si skoczyy . . . przysiadem za kp
okwieconych krzewów. Marsjanin nie widzia mnie, szerzy

dzieo zniszczenia o kilkadziesit metrów dalej. Trzscymi
si rkami wepchnem now strza w dmuchawk. Wysunem
bro . .

.

— Psiakrew! —• zaklem.
Kilka gazi zasania mi cel, a tu potworny ogie zblia

si nieuchronnie, obracajc w py skay, pnie drzew ... za
moment i ze mnie nie pozostanie ladu . .

.

Nie zginem. Zgin Marsjanin. Zapomnia o dziewczynce,

a moe wcale nie widzia jej w wodzie. Maa niemal w
ostatniej chwili wpakowaa mu w plecy strza z uku.

Wyszedem z ukrycia. Szare oczy dziewczynki wpatryway
si we mnie z nateniem.

— Andra? — spytaa wahajco.
— Andra. A kto ty jeste? — spytaem z kolei w na-

rzeczu kuwiliskim.

Zamiast odpowiedzie, dziewczynka zacza radonie ta-
czy i klaska w donie. Zatrzymaa si wreszcie i powiedziaa
w tym samym narzeczu:

— Nie poznajesz mnie? Jestem Paumi.
Paumi? . . . Oczywicie Paumi. Te same dobre szare oczy,

tylko wyrosa, a niemal chopice dawniej kszrtaty zaokrgliy
si nieco. Gdy j poznaem, miaa z dziesi lat. Bya wtedy z

ni Dorti: liczna pó-wenuzjanka, pó-ziemianka, ówczesny
przedmiot moich westchnie*).

— Pamitam. Urosa.
Uciskalimy si serdecznie. Zarzucia mnie pytaniami,

lecz ruchem rki przerwaem potok sów. W dungli mogo
kry si wicej nieprzyjació.

Podniosem dezyntegrator. Przycisnem jzyczek.

Buchny promienie i po naszym przeciwniku pozosta tylko

czarny lad wypalony w skale.

I drugiego Marsjanina w wodzie spotkaa zupena kre-

macja. Poniewczasie aowaem, e nie zdjlimy mu przedtem
zotego pasa. Promieniste ubranie wietnie nadawao si do
wenuzjaskiego klimatu, bo mona byo regulowa dowolnie

jego temperatur.
Paumi wyowia z rzeczki drugi dezyntegrator, dziki cze-

mu reprezentowalimy teraz we dwójk potn si ogniow.

*) Patrz „Porwany w Przestrze", tom II.
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w trawie, obok miejsca, gdzie unieszkodliwiem pierw-

szego przeciwnika, znalelimy okrgy aparacik z niewielk
anten. Zaryzykowaem i przycisnem czerwony guziczek. Roz-
lego si ciche brzczenie. Gdy zmieniaem kierunek anteny,
brzczenie sabo, ustawao zupenie, pojawiao si znowu.
Wkrótce zorientowaem si, o co chodzi. By to detektor obec-
noci ludzkiej. Pewnie dziki niemu znaleli Paumi. Czemu jed-

nak dwik wydobywa si tylko wtedy, gdy kieruj anten ku
dziewczynce, a nic nie brzczy, kiedy nastawiam na siebie?

Na razie nie znalazem odpowiedzi.

Paumi powiedziaa, e Marsjanie najczciej lataj po
dwóch w maych dyskach i ci wic powinni byli mie swój apa-

rat w pobliu. Rzeczywicie odkrylimy go niedaleko. Chciaem
do podej, ale powstrzymaa mnie Paumi.

— Oni wychodzc z „vany", — rzeka — robi co takiego,

e ktokolwiek inny si jej dotknie, ginie.

Zostawilimy wic dysk w spokoju i ruszylimy spiesz-

nym krokiem w gb dungli. Paumi wybieraa jak najbardziej

zacienione miejsca, bojc si obserwacji z góry. Có to jednak

mogo pomóc, gdy nieprzyjaciel posiada wykrywacze ludzkiej

obecnoci? Niepokoio mnie to bardzo. Dziewczynka prowa-
dzia mnie do kryjówki, gdzie po spaleniu wioski schronia

si z matk i paroletnim braciszkiem. W czasie ataku Marsjan
szukay w lesie owoców i tak omina je mier. Prawdo-
podobnie ocaleli i inni czonkowie plemienia Abgajów.
Z t nadziej w sercu Paumi opucia kryjówk. Nie spotkaa
pobratymców, ale zetkna si ze mn.

Paumi, mimo e miaa na szyi zoty acuch, na rkach
i nogach zote bransolety, wydobyte z ruin staroytnego miasta,

a w rku dezyntegrator, co j musiao znacznie obcia, sza
tak zrcznie i prdko, e ledwo mogem dotrzyma jej kroku.

Raz czy dwa jej brzowe ciao zniko mi sprzed oczu w zielo-

nej gstwinie. Pdzi j niepokój. Zauwayem, jak czsto za-

dziera gow do góry. Czyniem to i ja. Dyski nie wydaj
dwiku i trzeba byo polega tylko na wzroku.

Wreszcie zauwaylimy wroga. Szybowa nad nami zoty
„talerzyk". Lecia wolno, zatacza koa. Przywarlimy pod
parasolem gigantycznego grzyba, wstrzymujc oddech.
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„Maj na pewno detektory i odkryj obecno Paumi" —
pomylaem. — „Gdybym j zostawi . .

.", lecz nie, nic mog
jej opuci. Trzymaem w rku kurczowo dezyntegrator . .

.

Czy bdzie skuteczny przeciw dyskowi? Czemu nie wypróbo-
walimy tego nad rzeczk?

Wtem przyszo olnienie.

— Paumi! — niemal krzyknem. — Zdejmuj te ozdoby!

Szybko!

Sam cignem jej acuci z szyi. Nie pytajc o nic

zdja bransolety.

— Zostaw to wszystko tutaj i uciekajmy! — szepnem— tylko tak. by nas nie zauwayli.
Olbrzymie licie gsto rosncyci krzewów i parasole

grzybów osoniy nasz ucieczk. W sam raz zostawilimy
zote ozdoby. Z dysku spyn potop ognia w miejsce, gdzie
leay. Przed ciwil cieszya tam oko soczysta rolinno, teraz

ziaa czarna pustka.

W czas domyliem si, e marsyjskie detektory nie wy-
kryway obecnoci ludzkiej bezporednio. Wskazyway tylko,

gdzie jest metal, tak nieodcznie zwizany z czowiekiem.
Dysk oddali si, a wkrótce potem luny z nieba stru-

mienie deszczu tak gorcego, e a parzy. Sporzdzilimy
parasole z lici i maszerowalimy dalej, póki rozmoka gleba

nie uniemoliwia pochodu. Rodzaj groty utworzonej przez

dwie paskie skay da nam scironienie przed deszczem i od-

poczynek.

— Paumi, — spytaem, rozcigajc si na mikkim mciu
— czy mi si wydaje, czy te naprawd soce jako zbyt

powoli posuwa si po niebie? Powinien ju by wieczór,

a tu jeszcze tak jasno mimo ulewy.

— Od napadu tych, jak ich nazywasz Marsjan, zaszo co
dziwnego — odpara sennym gosem. — Dzie i noc staj si
coraz dusze, deszcze nigdy dawniej nie byy tak gorce,

a burze tak przeraliwe, zwierzta . . .

Nie dokoczya, zasna. Wkrótce i mnie zmorzy sen.

Obudziem si pierwszy. Panowaa ju noc. Wyszedem
na zewntrz. Skay, które day nam schronienie, góroway nad

okolic. Roztacza si std teraz widok tak pikny, e a
wstrzymaem oddech. Niebo pokrywaa silna, seledynowo-

srebrna zorza. Jej blask nadawa t sam powiat parujcej

po deszczu dungli. Pomidzy drzewami fruwao tysice noc-

nych motyli-wietlików. Wydaway z siebie delikatny blask
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o wielkim bogactwie pastelowych barw. W nozdrza uderzaa
rozkoszna wo — co jakby fijoków zmieszanych z cynamo-

nem. Wszystko tono w zupenej ciszy. Ani zwierz nie za-

rycza, ani zaszelecia ga, adnego podmuchu wiatru.

Paumi stana u mego boku. Zamiaa si cichutko, nie

wiadomo dlaczego, i ujwszy mnie za rk pocigna ku
dungli. Znalelimy si poród rojowiska motyli, które

zgrabnie unikay zderzenia z nami. Dziewczynka schwycia
latajcego owada. W tej samej chwili stao si co niezwykego.
Motyl trysn na wszystkie strony chmurk lnicego pyu.
Sam straci blask cakowicie, ale za to buzia Paumi obsypana
bya teraz wieccym pudrem. Pucia winia odartego z

pikna. Chwycia drugiego, trzeciego, czwartego . . . Wkrótce
caa, od stóp do gowy, wygldaa niby wróka z krainy

czarów.

— Middum-m dzai kamalla? — spytaa zalotnie. — Czy nie

wygldam licznie?

— Kama-kamalla! — potwierd2dem entuzjastycznie, —
Przelicznie! adniej ni w tamtych zotych ozdobach.

Paumi posmutniaa.

— Szkoda ich — rzeka. — Czy jeste pewny, e to metal
przyciga Marsjan? Dezyntegratory te s z metalu . . .

Rzeczywicie detektor, jak sprawdziem, nie reagowa na
nie, na pewno specjalnie tak zrobili.

Paumi postanowia teraz uczyni i ze mnie wieccego
wróa. apaa motyle niezwykle zrcznie. Mnie si tylko jeden
pozwoli schwyta. Prysn mi przy tym w oczy wietlistym
pyem i olepi na chwilk.

Po poywieniu si sytnymi owocami i napiciu wody ze

róda ruszylimy dalej w jasn noc, niezwykle dug.
„Najwidoczniej Wenus zwolnia swój obrót wokó osi,,

wskutek zniszczenia instalacji tworzcych pole ochronne nao-

koo planety" — mylaem idc. — „Ale takie gwatowne zwol-
nienie rotacji przeczy wszelkim znanym mi prawom fizyki.^.

Có z tego? Fakt jest faktem".

Przechodzilimy wanie obok duego jeziora, gdy omal

nie potknlimy si o dwóch wojowników plemienia Mzauri,

picych na piasku. Zerwali si byskawicznie i utopiliby bez

namysu swoje dzidy w naszych ciaach, gdyby nie okrzyk

Paumi. Zawoaa co w ich jzyku. Opucili dzidy i zaczli

szybko mówi.
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— w pierwszej chwili po obudzeniu — przetumaczya mi

maa — wzili nas za Marsjan, a to z powodu wieccego
pyu, który przypomina promieniste stroje. Ich te Marsjanie

rozbili i cigaj po lasach.

Rozmawiaa dalej, a ja tymczasem przygldaem si z po-

dziwem ich wspaniaym sylwetkom, odcinajcym si ostro od

tafli wodnej. Zdawaby si mogo, e to brzowe statuy

greckich herosów oyy i zbiegy z jakiej galerii sztuki. Skór
mieli ciemniejsz od Paumi, a porównanie z brzem nasuwaa

te okoliczno, e ciaa ich pokrywa tustawy pyn lnicy
w wietle zorzy.

— Powiedz im — odezwaem si do Paumi — eby
natychmiast zakopali swoje bransolety, noe i zdjli metalowe

ostrza z dzid.

— Wanie im to wyjaniam — cdpara.

Mzauri, dzikie plemi Kauin, zamieszkujce wysp„Ogni-

st", na której si znalazem, byli kiedy zaartymi wrogami

Abgajów. Jednak od ostatniego mego pobytu tutaj stosunek ten

zmieni si na bardziej pokojowy.

Za porednictwem Paumi dowiedziaem si, e Marsjanie

zaoyli sw baz na znanej mi z poprzednich przygód „Górze

Strachów". Stamtd urzdzali swe barbarzyskie wypady na

tubylców.

Obaj Mzauri pozbyli si czym prdzej metalowych ozdób

i broni. Umiecili je za moj rad pod kamieniem w wodzie.

Tam jak sprawdziem, detektor nie móg ich wykry.

Zaraz potem Paumi i ja wskoczylimy do jeziora, zby

spuka z siebie wieccy py, który okaza si ozdob nie-

bezpieczn. Nie chciao nam si wychodzi z chodnej wody,

bo na zewntrz, mimo nocy, panowa nadal duszny upa. Gdy

wreszcie wyszlimy na brzeg, usuni Mzauri wysmarowali nas

t sam oleist ciecz, co pokrywaa ich ciaa. By to sok

kaktusowatej roliny „bdauli". Posiada chodzce wasnoci,

a pachnia lawend.
Po spenieniu tej przysugi wojownicy poegnali si z nami

i znikli jak duchy w puszczy. Chcieli jak najszybciej przestrzec

innych czonków plemienia, rozproszonych po dungli, przed

noszeniem jakichkolwiek metalowych przedmiotów.

Dalsza droga w chodzie bya teraz o wiele atwiejsza,

a gdy po dwóch godzinach „bdauli" przestao dziaa, poszu-

kalimy sami tej roliny i powtórzylimy zabieg. witao, gdy

dotarlimy do celu.
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Rozdzia it

WDROWCY CZASU

Zastalimy Neidi, matk Paumi i jej braciszka Nkali w
wietnie zamaskowanej grocie u stóp „Góry Strachów". Czar-

nowosa Abgajka przywitaa mnie radonie — znalimy si
z dawnych czasów. Dogadzaa mi teraz, jak moga. Przygotowa-

Ja wietny posiek z wielkiego kraba ldowego „mra". Uplota
na moj prob z barwnej rafii przepask na biodra, praktycz-

niejsz w tym gorcym klimacie ni skóry czy nawet spódni-

czka z piór, uywana przez Abgajów w czasie plemiennych

uroczystoci. Uoya dla mnie z mchu wygodne legowisko

i nalegaa, ebym nic nie robi tylko wypoczywa. Ja natomiast

czuem przede wszystkim potrzeb czynu, ale jaki to mia by
czyn, nie wiedziaem dobrze.

— Czy potrafiaby — zwróciem si do Paumi — zapro-

wadzi mnie do podziemi w ruinach miasta, skd atakowalimy
kiedy zych czarowników?
— O, tak. Sama chodziam tam par razy po zote

naszyjniki i bransolety. Pamitam dobrze melodie, którymi

Dorti otwieraa przejcia. Idziemy?
— Chodmy! Marsjanie zaoyli tam swoj baz, moe

nam si uda spata im jakiego nieprzyjemnego figla.

Baem si, czy Neidi zezwoli Paumi na wypraw w sam
smocz jam, ale zgodzia si bez sowa protestu.

W samo poudnie wspinalimy si mozolnie po stromych

stokach piercieniowej góry. Przywarlimy dwukrotnie do

skay, gdy przemkny nad nami zociste dyski. Nie zauwayli
nas. Przezornie okrcilimy ciaa zielonym powojem dziki
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czemu zleway si z rolinnoci, która obficie czepiaa si
skai.

Gdy po paru godzinach wspinaczki szczyt piercienia by
tu, stalimy si wiadkami bitwy powietrznej. Od zachodu
nadlecia srebrny dysk wenuzjaski. Z wntrza „Góry Stra-

chów" wyprysn ku niemu zoty dysk marsyjski. Wenuzjanin
musia strzela niewidzialnymi promieniami, Marsjanin bucha
pomieniem. Oba dyski poruszay si z nieprawdopodobn szyb-

koci zataczajc pókola, krelc ostre zygzaki, zatrzymujc
si nagle i ruszajc znowu z niezwykym przypieszeniem.

Wreszcie zoty dysk rozprys si z hukiem, zmieniajc si w
obok pyu.

— Hurraaa! — krzyknem.
Zapominajc o ostronoci wyskoczyem z kpy krzaków

i machaem radonie rkami. Paumi zapaa mnie za nog
i cigna z powrotem do kryjówki. A triumf Wenuzjanina
trwa niestety krótko. Ku zwycizcy sypno si co z dziesi
zotych dysków i w par sekund póniej srebrny dysk

eksplodowa. Cignc za sob smug zielonego, jaskrawego
wiata, run w dungl.

Ta bitwa, mimo smutnego wyniku, dodaa mi otuchy.

Póki walka trwa, nie wszystko jeszcze stracone. Z tym wiksz
determinacj ruszyem naprzód.

Noc zastaa nas ju wewntrz górskiego piercienia. Cie-

mno byo tym razem, cho oko wykol. Paumi jednak sza
pewnie. Wychowaa si przecie tutaj. Wkrótce zreszt zrobio
si nieco janiej, bo w dungli pokrywajcej dno krateru

byskao coraz wicej „wieciuszek": kwiatów — lampek.
Te same kwiaty posuyy nam za latarki, gdy schodzilimy
w znajome podziemia. Zatrzymaa nas lita, na pozór, skaa.

Przeyem chwil emocji, kiedy Paumi zacza nuci „zaklcie"
— czy dobrze pamitaa waciwe „Sezamie otwórz si"?

Skaa drgna, uchylia si i szczliwie wsunlimy si do
owietlonego chodnika.

Paumi poruszaa si w tym labiryncie tak swobodnie jak

we wasnym domu. Zatrzymaa si przed nastpn cian
pokryt hieroglifami. Zanucia inn melodi. Otwara si przed

nami wielka komnata, z obszernym oem porodku, wycie-

lonym skórami.

— Dorti tu czsto odpoczywaa — objania dziewczynka

—
i my si przepijmy, bo mi si oczy same zamykaj.
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Po przebudzeniu, posuwalimy si dalej poprzez chodniki,

tunele i sale wypenione niesychanym bogactwem. A kapao
•od zota i drogich kamieni. Przechodziem obojtnie obok tych

"wspaniaoci. Moim celem dosta si od dou do rodka
pustych wewntrz, ogromnych figur przedstawiajcych jakie
przedpotopowe potwory. Stay one nad jeziorem koo doskonale
zachowanej staroytnej piramidy. Przez oczy i paszcze tych
posgów mona byo obserwowa, co si dzieje na zewntrz.

Szlimy w milczeniu, nie zachowujc jednak adnych
ostronoci. Nie przypuszczaem, eby Marsjanie przeniknli

do podziemi. Spotkaa mnie niespodzianka. Za zakrtem jed-

nego z korytarzy wpadem na dawnego znajomego . . . przed

seri hieroglifów notowa co zawzicie . . . Broxan.

Nie zdyem si cofn. Dostrzeg mnie. Na twarzy jego

odmalowao si zdziwienie.

— Malduk! — wykrzykn — A my sdzilimy, e was
Wenuzjanie zabili... Niestety nie wrócisz ju do swego ciaa . .

,

Jak si tu znalaze?

Wahaem si. Czy Broxan rzeczywicie myli, e w moim
ciele siedzi nadal wiadomo Malduka, czy udaje, widzc
dezyntegraitor w moim rku? Jeli naprawd wierzy, e jestem

Marsjaninem, to wietna okazja, by si w nich wmiesza . .

.

Zaryzykowaem.
— Broxan! — zawoaem z udan radoci — Ty jeden

mnie znasz i moesz wiadczy, kim jestem . . . Uciekem We-
nuzjanom i dotd bkaem si po dungli...

Mówiem wolno, jkaem si, wtrcaem sowa wenuzja-
skie. Zapomniaem, e moja znajomo jzyka marsyjskiego

bya znikoma. To mnie zdradzi, czy ju zdradzio . . . moe
lepiej go zabi i ucieka?

Broxan przyglda mi si coraz podejrzliwiej . . . Nagle

przyszo mi natchnienie na nowe kamstwo. Potarem czoo,

poruszyem niecierpliwie gow, jakby co strzsajc.

— Bili nas, torturowali . . . otrzymaem kilka uderze w
gow i odtd trudno mi mówi . . . wszystko si miesza ...

— Skd ta bro? — spyta o dezyntegrator.

— Znalazem.

Popatrza teraz na moj dmuchawk przewieszon przez

rami. Skrzywi si.

— Zabie naszych pilotów. Susznie. Inaczej by ciebie

zabili ... A jak si tu dostae?
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— Krciem si po ruinach, bojc si podej do was
otwarcie ... przez jak dzjur wpadem do tych podziemi.

Broxan nie widzia Paumi, która sza par kroków za

mn i zatrzymaa si na dwik obcych sów. Teraz wychylia
si za plecami Marsjanina z innego korytarza. Napity uk
gotowy by do strzau. Pytaa mmc oczami, co robi?

Schwyciem si za gow, jakby mnie przeszy atak bólu

i zaczem mamrota po kuwilisku:
— Nie strzelaj . . . schowaj si . . . bd blisko . . .

Zachwiaem si. wypuciem bro z rki. Broxan pod-

trzyma mnie. Paumi znikna.
— Chod! — powiedzia Marsjanin — Potrzebujesz odpo-

czynku.
* * *

Broxan zrobi ze mnie jakby swego adiutanta. Towarzy-
szyem mu wszdzie. Nikt poza nim nie interesowa si mn.
Wiedzieli ju, kim jestem, ale nikomu nie przyszo na myl
wyrazi swojego uznania za wysadzenie instalacji w Kamiru
i umoliwienie inwazji. Nie istnia dla nich kult bohaterów.

I lepiej, bo gdyby mnie wypytywano o szczegóy, atwo móg-
bym si zdradzi.

Mój mars:>'jski nadal by godny pKJaowania, ale Broxana
chyba przekonao moje tumaczenie, bo nie zwraca na to

uwagi.

Którego dnia zabra mnie w podziemia, dokd Marsjanie

dostali si wybiws2:y obszerny otwór u podnóa piramidy.

Tutaj dowiedziaem si. dlaczego najedcy zaoyli sw baz
wanie w znanym mi ju miejscu na ..Górze Strachów"
i dlaczego Broxan pojawi si tu natychmiast po naszym
„zlikwidowaniu". Baem si go pyta o to przedtem, eby nie

zdradzi ciekawoci swej tosamoci.
Zatrzymalimy si przed przezroczyst cian, za któr

stao kilkaset oy ze spoczyAvajcymi na nich dawnymi mie-

szkacami tej góry, Kajnami. Przed tysicami lat uoyli si
tutaj z nadziej, e si kiedy obudz. Wenuzjanie usiowali

ich zbudzi, lecz na próno, byli przekonani, e s to tylko

wietnie zakonserwowane .. .trupy. Gdy byem tu ostatni raz

z Dorot, Kajnowie leeli nieruchomo z zamknitymi oczami.

Teraz ze zdumieniem zauwayem, e wikszo miaa oczy
otwarte, niektórzy znajdowali si ju w pozycji pósiedzcej.
jakby chcieli wsta. Niemniej nadal oko nie dostrzegao ad-
nego ruchu.

4 — Wenus w opaach 49



— Broxan! Co to jest? — spytaem.
— Jak to? nie wiesz? — odpar. — Przecie to od ciebie

dowiedzielimy si o istnieniu tego miejsca ... a prawda . . .

cigle zapominam, e w tym ciele siedzisz teraz ty . .

.

Pod koniec pobytu na Marsie przyznaem si moim towa-

rzyszom, e amnezja ustpia i odzyskaem pami okresu

spdzonego na Wenus. Opowiedziaem im swoje przygody.

Marsjanie podsuchali je.

Broxan objani, e Omx zainteresowa si Kajnami i na-

tychmiast po naszej „mierci" przysa tu flotyll dysków
i Broxana. By specjalist w dziedzinie lingwistyki, i otrzyma
zadanie odcyfrowania starych napisów i przywrócenia do ycia
staroytnych krewniaków Marsjan.

— I wiesz? Co za zbieg okolicznoci! — mówi Broxan,

zapalajc si i gestykulujc, co byo u niego rzadkim zjawiskiem.
— Za par dni Kajnowie sami, bez niczyjej pomocy, powstan...

Ju wstaj, chocia wzrokowo nie moemy jeszcze uchwyci
samego ruchu. Bdzie si on stawa coraz szybszy, a wreszcie

ich czas zrówna si z naszym.
— To niemoliwe! — wykrzyknem. — Czyby ycie

mogo si w nich utai przez tysice lat?

— I ja wtpi, eby mona byo zakonserwowa ycie
ludzkie na tak dugi okres czasu, ale dla nich ten sen i pobyt

za t przezroczyst cian trwa zaledwie par dni . .

.

— Co?
— Nie jeste z kasty uczonych . . . jakby ci to najprociej^

wytumaczy? Patrz!

W swoim notatniku nakreli kilka linii:

— Niedawno ziemski uczony odkry, e przestrze jest

„zakrzywiona" . . . jak si on nazywa?
Chciaem podszepn: Einstein, ale si pohamowaem w

por. Czyby to bya puapka? Jeszcze nie jest mnie pewny . .

.
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— Susznie, nie moesz wiedzie . . . Wszystko jedno, jak

si nazywa . . . My natomiast od dawna wiemy, e nie tylko

przestrze, ale i czas jest „zakrzywiony". Widzisz t wijc
si lini? To jest tor czasu, po którym wszyscy pdzimy
z pewn szybkoci i to przyspieszon . .

.

— Co to znaczy, e czas jest „krzywy"?
— Za gupi jeste, by to zrozumie, bo nie znasz wyszej

matematyki. Do, e tak jest. Jednak obok tego czasu „natu-

ralnego" mona stworzy czas „sztuczny" i odpowiednio go
skierowa. Widzisz t drug lini, prost, przecinajc pierwsz
w kilku punktach?

— Widz.
— Otó ci Kajnowie, zamiast si posuwa po torze nor-

malnego czasu, wskoczyli w punkcie A. par tysicy lat temu,

w czas sztucznie wytworzony odpowiednim ukadem pól . .

.

a to dla ciebie za trudne . . . Do, e chocia zajmuj w
przestrzeni to samo miejsce co my, ich czas jest róny od
nas/ego. Wej w nasz czas mog tylko w punktach wzajemnego
przecicia si linii czasowych, a wic w punktach B i C.
Wedug danych, pozostawionych przez Kajnów w tych napi-

sach i wedug naszych oblicze, za par dni i oni i my
znajdziemy si w punkcie B. Miejmy nadziej, e ich urzdze-
nia nadal dziaaj i zdoaj ich przerzuci z powrotem w tor

naszego czasu. Nastpna okazja, tj. punkt C, zdarzy si dopiero

za 5 tysicy lat. Dla nich by to wynioso ponad 300, ju by
wic nie yli.

Ogarniao mnie coraz wiksze podniecenie. A wic za

par dni, gdy wszystko dobrze pójdzie, spotkam ludzi, którzy

yli kilka tysicy lat temu.

Gdy wychodzilimy z podziemi, Broxan zatrzyma si
gwatownie i zakry oczy rk.
— Nie mog pozby si lku otwartej przestrzeni —

przyzna si. — Cae ycie spdziem w gbinach Marsa . . .

We mnie za rk. bo mam wraenie, e zaraz ulec
w przestrze.

Bya to rzeczywicie jedna z najwikszych przeszkód w
dostosowaniu si Marsjan do ycia na Wenus. Jednym z po-

owicznych rozwiza tego problemu byo rozpinanie sieci

w powietrzu. Gdy wyszlimy na plac midzy piramid, a je-

ziorem, zobaczyem Abgajów zajtych wanie t prac. Na-
jedcy zastali cz tego plemienia na Górze Strachów. Nie
wymordowali ich na szczcie, ale uywali do rónych robót.
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Paumi zmieszaa si po prostu ze swoimi wspóplemiecami.
Udawali, e mnie nie znaj, aJe wiedziaem od dziewczynki,

e s gotowi do wszelkiej pomocy, której mogem potrzebo-

wa.
Teraz sam Broxan, który zdoa ju opanowa pierwsze

nieprzyjemne wraenie i puci moj rk, powiedzia:
— Wiemy z opowiada Andry, e • zosta honorowym

czonkiem tego plemienia. Wykorzystaj to. Wmieszaj si w nich.

Dobrze wiedzie, co oni myl i jak s do nas nastawieni.

Wykorzystaem z radoci to polecenie i odtd wiele czasu
spdziem w niedalekiej wiosce Abgajów.

Nadszed wreszcie niezwyky moment. Broxan pozwoli mi
wzi udzia w powitaniu „wdrowców czasu" sprzed 3500

(ziemskich) lat.

Wszystko odbyo si bardzo „zwyczajnie". Kajnowie
powstali ju ze swych oy i poruszali si z normaln szybko-
ci. W pewnym momencie dzielca nas dotd przezroczysta

tafla przestaa istnie. Wyszli ku nam ze sowami powitania

tak naturalnie, jak podróni wysiadajcy z pocigu.

Co mówili, nie rozumiaem. Broxan oraz dwóch innych

uczonych marsyjskich porozumiewali si z nimi do swobod-
nie. „Wskrzeszonych" byo kilkaset osób obu pci, wikszo
w modym wieku, dzieci kilkoro. Podobni byli do Marsjan,

ale cechy negroidalne wystpoway tylko nieznacznie i cer
mieli brzow, spalon socem. Bya to adna rasa.

Przybrani byli w stroje przypominajce ubiór staroyt-

nych Egipcjan. Zwróciem uwag na mod dziewczyn, która

bya wprost przeliczna: czarne faliste wosy, ogromne orze-

chowe oczy w oprawie silnie zarysowanych brwi i dugich rzs.

Usta pene, wdzicznie wycite. Zdobia j nienobiaa,
obcisa szata po kostki i naszyjnik, jakby wprost wyjty z egip-

skiego sarkofagu.

Zamieniwszy kilka sów z Marsjanami, niecierpliwie ruszyli

ku wyjciu — ciekawi, jak wyglda wiat po tysicach lat.

Poszedem za nimi.

Zatrzymali si na placu z wyrazem bólu. Jezioro, piramida
— te same, lecz z miasta, pewnie rozlegego i piknego
niegdy, nic nie pozostao. Nawet nieliczne ruiny pokrya dun-
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gla. A dawni wspómieszkacy, poddani, przyjaciele — rozsy-

pali si w proch.

Chwila gbokiego milczenia, po czym rozbiegli si groma-

dkami wskazujc sobie róne znajome punkty w terenie, wy-

mieniajc wcaenia. Na nas nie zwracali uwagi ; nawet stoj-

cym w pobliu dyskom nie powicali wiele uwagi. Marsjanie

patrzyli na nich obojtnie. Niezdolni do ywszych uczu
yczliwoci, zainteresowani byli jedynie w wydobyciu od tych

staroytnych krewnych tajemnic, które sami zatracili z biegiem

wieków.

Moje oczy przykuwaa nadal owa pikna dziewczyna.

Skierowaa si drobnym kroczkiem ku jezioru i usiada na
szcztkach kolumny. Jej wzrok przesuwa si w zamyleniu
po srebrnej tafli wody. Podszed do niej mody czowiek,

mogcy mie ze dwadziecia lat. Zamieni kilka sów, po czym
zrzuciwszy z bioder sztywnaw, jakby nakrochmalon, zocist
spódniczk, da nurka w wod. Wychyli s; za chwil z toni

potrzsajc tryumfalnie zowion purpurow ryb. Puci j
i popyn dalej.

Zbliyem si do siedzcej dziewczyny. Odwrócia gow
na szelest mych kroków i obrzucia mnie badawczym spojrze-

niem. Przyjrzaa si najprzód z wyranym zainteresowaniem

memu „promienistemu" strojowi, po czym jej spojrzenie prze-

suwao si na moj twarz. Wskazaa rk na moje wosy.
— Mu-Xajtlax'? — spytaa.

Zrozumiaem. Xajtla to Wenus, a Mu to legendarna kraina
na ziemi, która si zapada na Oceanie Spokojnym. Widzc
przed sob szaro-okiego blondyna dosza do wniosku, e ma
do czynienia z Wenuzjaninem rasy Mu w* odrónieniu od
Wenuzjan z rodu Atlantów, do których sama naleaa.

Jak jej wytumaczy, e jestem Marsjaninem w ziemskim
ciele? Nie mog przecie zdradzi swej tosamoci. Jakiego
zreszt uy jzyka? Pewnie znaa staroytny jzyk Mu-We-
nuzjan, lecz jak dalece róni si od nowoczesnego?

Mówia co dalej, bardzo szybko. Tu i tam apaem
znajome brzmienie, ale nie zdoaem uchwyci sensu. Rozoy-
em ramiona beznadziejnym gestem. Dziewczyna umiechna
si. Przerwawszy potok sów, wskazaa na siebie palcem:

— Emfrit.

Przedstawiem si i ja:

— Andra.
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ie, przecie mam uchodzi za Malduka . . ., ale juz za

póno na poprawk.
Tymczasem mody czowiek wyszed z jeziora i zbliy si

do nas ociekajc wod. Emfrit wskazaa na niego:

— Senfir, mejem zatrix.

Zrozumiaem — jej brat, nawet bardzo podobny.
Senfir powiedzia par sów do mnie, klepic mnie pro-

tekcjonalnie po ramieniu. Zorientowawszy si, e nie rozumiem,
mrukn co do Emfdt, odwróci si plecami i ponownie za-

nurzy si w jeziorze.

Ja natomiast zaczem wolno i wyranie przemawia do
Emfrit w nowoczesnym wenuzjaskim. Nie musia si róni
o wiele wicej od staroytnego, ni woski czy hiszpaski od
aciny, bo ju, ju zaczlimy si troch dogadywa. Niestety

przerwano nam. Od strony piramidy jeden z Kajnów zawoa
na swych rodaków i wszyscy wrócili do podziemi. Chcieli

pewnie sprawdzi, co tam ocalao z dawnego bogactwa.
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Rozdzia lii

ZJAWIA SI TETIT

Abgajowie chodzili spa tu po zachodzie soca, ale

poniewa noc wenuzjaska trwaa teraz duej, budzili s. okoo
pónocy, zupenie wypoczci. Wychodzili wtedy z chat i szaa-
sów, taczyli i piewali wokó ognisk.

Gdy przyszedem tej nocy by przyglda si ich efektow-

nym tacom, zobaczyem midzy nimi jeszcze inn dziewczyn,
która „przeskoczya czas" wraz z Kajnami. Ju za dnia zwró-

ciem na ni przelotn uwag, bo rónia si od Kajnów
zot barw wosów i janiejsz cer. Ponadto kobiety kajne-
skie nosiy sztywne fryzury „a la Kleopatra", jej za wosy
zaczesane byy luno na bok, nie ujte w adne klamry.

Kilka niesfornych kosmyków stale opadao na czoo i zagl-
dao do szafirowych oczu.

Dziewczyna przypominaa mi troch Dorot i Len, po-

siadaa jednak mniej regularne rysy twarzy i przede wszystkim
nieco za due usta. Ubrana bya, jak Emfrit, w obcis
sukni do kostek, lecz zocistej barwy.

Siedziaa na niskim stoeczku midzy wodzem plemienia

i jego on, o czym z nimi rozmawiajc. Zbliyem si.

Umiechna si serdecznie, jakby mnie od dawna znaa
i wycigajc rk wypowiedziaa swe imi:
— Tetit.

Nie wiem dlaczego, poczuem si skrpowany i ujwszy
troch niezgrabnie podan rk pocaowaem j polskim

zwyczajem, nie praktykowanym na Wenus. Tetit przyja t
form powitania, jakby rzecz najnormalniejsz w wiecie i za-
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nim sam zdoaem co wymamrota powiedziaa w staroy-
tnym wenuzjaslcim:

— Wiem od Emfrit, e nazywasz si Andra . . .

To zrozumiaem. Ale dziwna rzecz — rozumiaem bez
wielkiego trudu i dalsz rozmow, która si potoczya, cho
Abgajowie i ja posugiwali si narzeczem kuwiliskim, a Tetit

nadal swoim jzykiem.

Dowiedzielimy si od niej, e pastwo Kajnów byo
niegdy bardzo rozlege, obejmowao kilkaset wysp. Podlegao
jednake zwierzchn.ej wadzy Mu-Wenuzjan, którzy zabrali

Emfrit i Senfira — dzieci pary królewskiej — jako zakadników
do stolicy Kamiru. Tam wychowywali si razem z Tetit, córk
wysokiego urzdnika wenuzjaskiego. Odwiedzili parokrotnie

ziemi. Powrócili na Gór Strachów dopiero wtedy, gdy
planecie zagrozia katastrofa, spowodowana zaburzeniami w
caym ukadzie sonecznym. Mu-Wenuzjanie ewakuowali si
czciowo do swoich baz na Merkurym i na ksiycach
Jowisza, które wedug oblicze miay wyj obronn rk
z kataklizmu. Wenuzjani© pochodzenia atlantyckiego, nie

posiadajcy wtedy statków midzyplanetarnych, pochowali si
gboko pod powierzchni planety.

— Ja nie uciekam z moimi rodakami — mówia dalej

Tetit — Wiedziaam od Emfrit, e Kajnowie posiadaj na
Górze Strachów, przechowywany w najwikszej tajemnicy

przez pokolenia, aparat do „wdrówki w czasie". By on ju
raz uyty, podobno z powodzeniem. Kajnowie postanowili

posuy si nim znowu. Mnie za tak zafascynowaa moli-
wo przeskoczenia kilku tysicy lat, e zdecydowaam si
przyjecha tutaj i wzi udzia w niezwykym przedsiwziciu.
No i wszystko si udao.

Skoczywszy swoje opowiadanie, zasypaa mnie z kolei

mas pyta, chocia ju Broxan objani z grubsza Kajnów,

co zaszo w wiecie przez ostatnie tysiclecia. Ja oczywicie

mogem udzieli jej wicej od niego informacji o wypadkach
na ziemi, a nawet na Wenus, ale byem skpy w wypowiedziach,

usiujc nadal gra rol Marsjanina w ziemskiej powoce. Do
Tetit czuem zaufanie od pierwszego wejrzenia, ale gdybym
si przyzna, kim jestem naprawd, mogaby mnie — nawet
niechcco — zdradzi przed Marsjanami.

atwo si z ni rozmawiao. Miaa zwyczaj patrzenia

prosto w oczy w czasie konwersacji i wydawao mi si, e
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to jej spojrzenie przekazuje wicej treci ni same sowa
trudnej do zrozumienia, staroytnej mowy.

Abgajowie nie taczyli. Cae plemi rozsiado si wokó
nas i suciao. Wtpi, by wiele zrozumieli. Patrzeli jednak

w Tetit. jak w wity obraz.

Nazajutrz wieczorem Kajnowie zapro. li Broxana i kilku-

nastu znaczniejszych! Marsjan na uczt. Byem wiadkiem tyci

zaprosin i miaem si wewntrz serdecznie, widzc skonster-

nowane miny zaproszonych. Marsjanie zarzucili od dawna
zwyczaj wspólnego jedzenia, a nawet uchodzio ono midzy
nimi za co nieprzyzwoitego. Broxan jednake nie chcc
zraa Kajnów przyj zaproszenie. Poleci przyj i mnie.

Jak mi powiedzia, prosia o to specjalnie Emfrit.

Uczta odbya si w wielkiej podziemnej sali. Stoy
uginay si pod zot zastaw. Jedzenie byo doskonae,
przyprawy pal.y gardo, ale mnie to nie przeszkadzao.

Marsyjscy gocie z trudem maskowali zaenowanie i obrzy-

dzenie do wspólnego posiku. Jeden ze starszych uczonych
przechodzi wyranie tortury moralne, bo a cikie krople

potu wystpiy mu na czoo, cho w sali byo chodno. Po
chwili jednak atmosfera zacza si rozadowywa. Szczególnie

modsi Marsjanie czuli si coraz swobodniej. Nalewany szczo-

drze do zotych kubków sfermentowany sok owocu „fono"
dodawa im animuszu.

Udawaem na pocztku, e i mnie enuje to wspólne

jedzenie. Czyniem to jednak niezbyt przekonywujco, bo
czuem si doskonale. Bybym jeszcze w lepszym humorze,

gdyby posadzono mnie koo Emfrit lub Tetit. Niestety,

miejsce koo ksiniczki zaj sam Broxan i wida byo, e
pod wpywem jej czaru marsyjska skorupa lodu zaczyna

topnie. Koo Tetit siedzia ów starszy uczony i nie zdawa
si cieszy jej towarzystwem. Dziewczyna za ziewna ju
par razy. Mnie posadzono kolo modego Kajna, z którym
mogem si porozumie tylko na migi.

W pewnej chwili zauwayem, e Emfrit wskazuje na mnie
i co si pyta Broxana. Nieprzyjemne ciarki zaczy mi chodzi
po grzbiecie . . . eby mnie czym nie wsypaa! Po tej rozmowie
wydao mi si, e Broxan raz po raz rzuca mi podejrzliwe

spojrzenia.

Do uczty przygrywaa maa orkiestra grajca na fujarkach^
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•cymbakach i bbnach. Wbiego teraz kilku tancerzy i tance-
rek. Starszego Marsjanina wyniesiono omdlaego.

Natomiast modsi bili w donie w takt muzyki, poerali
oczyma wdziczne tancerki, co do nich wykrzykiwali chro-

powatymi gosami . . . „fono" szumiao ju im mocno w go-
wach. Broxan krci si niespokojnie. Gdy wreszcie który
z Marsjan na chwiejcych si nogach usiowa zapa jedn
z tancerek, purytaskie serce Broxana nie wytrzymao. Co
tam powiedzia do Sendila, przywódcy Kajnów i wyprowadzi
wszys-tkich Marsjan. Gospodarze nie wygldali na zmartwio-
nych tym obrotem rzeczy. Wyczuem, e nie bdzie zbyt
wielkiej mioci midzy krewniakami. „Odczowieczeni" Mar-
sjanie i bardzo „ludzcy" Kajnowie nie pasowali do siebie.

Rozczarowaa mnie przerwa w uczcie, musiaem wyj
z innymi. Marsjanie udali si do swoich dysków, ja usiadem
nad brzegiem jeziora, owietlonego koronkow zorz. Pogr-
yem si w mylach. Co robi? Zosta jeszcze, czy ucieka?
Marsjanom nie mogem waciwie niczym tu zaszkodzi.
Gdyby doszo do konfliktu midzy nimi, a Kajnami, có
mogy zdziaa uki i dzidy tych ositatnich przeciw dezyntegra-

torom? Niedaleko std leaa wyspa „Dobrych Czarowników",
moich przyjació — moe tam si uda?

Kto pooy mi rk na ramieniu. Odwróciem si. Bya
to Paumi.

— Przysaa mnie Tetit — szepna — prosz, by
poszed z powrotem, ale nie gównym wejciem. Poprowadz
ci.

Okazao si, e i Kajnowie opucili sal, igdzie si odby-

waa uprzednio uczta. Paumi wprowadzia mnie do innego

pomieszczenia. Malowida na cianie przedstawiay wesoe

sceny jedzcych i bawicych si Kajnów. Kilka wielkich

tapczanów tworzyo koo. Obok nich stay niskie stoliczki

z misem, owocami i napojami. Zastaem tu w pó lecej

pozycji: wadc Kajnów Sendila, jego on Fut, czarownika-

mdrca Utukila, a take Senfira, Emfrit i Tetit. Zrzucili

z siebie sztywne niby-egipskie stroje, w które przybrani byli

do uczty, a zaoyli lekkie, jedwabiste tuniki, rónej barwy.

Na mój widok Tetit poderwaa si z tapczana. Podesza

do mnie i wskazujcym palcem dotkna mej piersi.

— My wiemy — rzeka z umiechem — e ty nie jeste

Marsjaninem, jeste z zfCmi.
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Cofnem si zaskoczony i przeraony, lecz Tetit wida
zrozumiaa powód mego odruchu, bo mówia dalej wolno
i wyranie, bym móg zrozumie:

— N.e bój si Nie zdradzimy ci. Broxan opowiedzia
nam twoj histori, ale Marsjanie s gupi . . . My co wiemy
o zamianie dusz i wiemy te, e po zabiciu ciaa poyczonego
dusza wraca do swego wasnego ... Ty jeste Andra, czowiek
z ziemi, przyjaciel Mu-Wenuzjan.

Wskazaa mi miejsce na tapczan. e obok królowej Fut.

Byem tym zaszczycony, cho wolabym umieci si gdzie

indziej. Królowa Fut bya to jejmo korpulentna, o czarnych
jak wgiel oczach, z których wyzieraa inteligencja. Co do
mnie zagadaa. Widzc, e nie rozumiem, cozemiaa si w
gos i poklepaa mnie po ramieniu.

Popijalimy sodki napój ze zotych naczy, a Tetit

zabawnie przedrzeniaa zachowanie si Marsjan w czasie

uczty. Pkalimy ze miechu.
Potem obecni zaczli zadawa mi róne pytania w sta-

roytnym jzyku Mu-Wenuzjan. Ciekawe, e jako nie bardzo
rozumiaem, póki nie powtórzya ich Tetit.

— Czy moesz nam powiedzie — spyta mnie czarow-

nik Utukil, czek chuderlawy i bardzo brzydki, o oczach

zapadych w gb czaszki — jakie byy skutki katastrofy,

przed któr schronilimy si wewntrz piramidy? Czy Wenus
bardzo zbliya si do ziemi?

Zawstydziem si. Nasze podrczniki historii nic nie mó-
wiy o podobnych wydarzeniach. System soneczny wydaje si
niezmienny od milionów czy m.liardów lat.

— Co si stao z Egiptem? — dorzucia pytanie Emfrit.

Ciekawi j ten kraj, gdy razem z Tetit i Senfirem

spdzia kiedy cay miesic na dworze faraona. W tym czasie

kontakty Wenuzjan z ziemi byy jeszcze ywe.
— Jak si nazywa faraon?
— Tutmose.
— Byo ich kilku o tym imieniu — odparem. — Czy to

moe ten, co przez pewien czas sprawowa rzdy ze swoj
ciotk, królow Hatszepsut?

Staroytno bya zawsze moim „hobby" — nigdy jednak

nie przyszo mi do gowy, e bd rozmawia z kim, kto

zna osobicie Tutmosisa III, wielkiego wojownika. Jego
panowanie naley do jednego z najwspanialszych okresów
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dziejów Egiptu. Gorzej si dziao za panowania jego syna

Amenofisa II. Jednak historia nie notuje adnych katastrof

kosmicznych z tego okresu . . . Zaraz, zaraz . . . jedna z teorii

dotyczca wyjcia ydów z Egiptu twierdzi, e to Tutmosis.

ich przeladowa, a Amenofis wypuci, chocia obecnie na-

ukowcy przychylaj si raczej do daty póniejszej o 200 lat.

Moe wic racj ma Immanuel Welikowsky w swojej ksice
„Worlds in Collision", e plagi egipskie spowodowao zblienie

si Wenus do ziemi, cho on dat Exodusu przesun jeszcze

bardziej wstecz, a jego wywody wywoay burz protestów

w wiecie naukowym . . .

Z opowiadania Tetit wynikao, e chodzi rzeczywicie

o Tutmosisa III*), ale o ydach nic nie wiedziaa, cho na

dworze faraona przebywa w tym czasie mody ksi o krzy-

wym nosie, imieniem Mose. Czyby Mojesz?
Nazajutrz wikszo floty przestrzennej Marsjan gdzie

odleciaa. Broxan, ku memu zadowoleniu, odjecha take.

Miaem teraz wicej swobody i wykorzystaem to na wóczg
po okoUcy w towarzystwie Senfira, Emfrit i Tetit.

Pierwsze swe kroki kierowalimy zawsze ku bambusowemu
domkowi, zbudowanemu- w dungli jeszcze przez Kobr. Tam
moi towarzysze zrzucili sztywne stroje i przebierali si w
lekkie „zany" i „popie" wenuzjaóskie, których w domku byo
pod dostatkiem. Ja te zostawiem promienisty strój marsyjski»

ofiarowany mi przez Broxana, eby si nie odrónia od
reszty. Ta przemiana odbywaa si w tajemnicy przed wadc
Kajnów i jego maonk. Swobodni i naturalni w cisym
gronie rodzinnym, na zewntrz zachowywali dystans wobec
poddanych, miny mieli pene powagi i dostojestwa, nosili

wspaniae stroje obwieszone zotymi acuchami i biuteri.

Tego samego dali od swych dzieci. Jednake Senfir i Emfrit,

wychowani w bardziej „demokratycznej" atmosferze wród
Mu-Wenuzjan, uciekali od tej sztywnoci, gdy tylko mogli„

nie mówic ju o Tetit, która nienawidzia wszelkiej niena-

turalnoci.

We wspólnych wycieczkach nasz stosunek zacienia si

coraz bardziej, rozmowa pyna coraz gadziej. Tetit niemal

momentalnie schwycia mow kuwilisk i posugiwaa si ni.

z coraz wiksz atwoci.

*) Tutmosis III, 1501—1447 przed Chrystusem.
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Senfir wprost adorowa Tetit. Tetit traktowaa go jak

brata. Na mnie natomiast robia wielkie wraenie egzotyczna
pikno Emfrit, a i ksiniczka patrzaa na mnie askawym
okiem.

Gdy trze.ego dnia wracalimy ku piramidzie o zaciodzie

soca, zauwayem z dala, e flotylla wrócia. Wyszed nam
naprzeciw Broxan w obstawie kilku Marsjan z dezyntegra-

torami w rkach. Wiao od nich grob. Na twarzy Broxana

malowaa si wcieko. Podskoczy do mnie i zanim zdo-

aem si zasoni, wymierzy mi cios w szczk. Zamroczyo
mnie na chwil. Gdy przyszedem do siebie, poczuem wizy
na rkach. Moi przyjaciele protestowali. Broxan co im tu-

maczy. Mnie tymczasem onierze odprowadzili do jednego

z wielkich dysków. Znalazem si w maej kabince za drzwiami

z malekim zakratowanym okienkiem. ciany zupenie gadkie,

adnych mebli, pusta podoga.
Podszedem do okienka. Naprzeciwko, po drugiej stronie

wskiego korytarza, ujrzaem takie same dczwi, a przez okienko

wyglda nie kto inny, lecz sam Doktor Nemo.
— Witam szanownego Doktora! — zawoaem.
Potoczya si oywiona rozmowa.

I on zbudzi si w dungli wenuzjaskiej w swoim wasnym
ciele. Wasa si samotnie po lasach i sawannach. Dzi po-

poudniu obskoczyli go nagle krajowcy. Wsadzili w ódk
i wieli gdzie rzek. Tymczasem nadlecia zoty dysk. Trzeba

trafu, e siedzia w nim Broxan. Rozpozna Doktora, a temu

nie przyszo na myl, by zatai sw tosamo. W ten sposób

skompromitowa i mnie. Co z nami zrobi? Pewnie Broxan

wyle zapytanie do Omxa, a stamtd nie oczekiwalimy innej

odpowiedzi, jak „zlikwidowa!"

Mijay godziny. To spalimy, to budz.limy si. Godny
byem jak wilk, lecz nikt nie przynosi jedzenia. Staralimy

si odgadn, jak to si stato, e i Doktor i ja znalelimy
si osobno w dungli. Jaki los spotka reszt naszej gromadki?

Czy i oni wóczyli si gdzie po wyspie?

Bardziej aktualne pytanie, to jak si wydosta z wizienia?

Milimetr po milimetrze zbadaem swoj celk — adnych
moliwoci.

Mino chyba ju z pó nocy, gdy na korytarzu usyszaem
ostrone stpanie bosych stóp.

— Andra? — doszed mnie cichy szept.
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Bya to Tetit.

— Jestem tu.

Dziewczyna obmacywaa drzwi, potem ciany korytarza

w poszukiwaniu sposobu otwarcia naszyci celek.

— Jak si dostaa — szepnem. — Nie byo stray?'

Przejechaa palcem po gardle.

— Zabici? . . . Na pewno mieli dezyntegratory . . . dawaj

je!

Wrócia za chwilk z dezyntegcatorem w rku. Usunem
s! na bok. Ssssss . . . otwór w drzwiach. Wysunem si przeze
na korytarz. Wypalilimy te drzwi Nemo.

Na zewntrz panoway zupene ciemnoci. Omal nie

przewaliem si o trupa Marsjanina. Podtrzyma mnie Senfir,

który zabi stranika, a teraz sam trzyma wart przed dyskiem.
— Droga wolna — szepn.
Znalelimy si w dungli. Przy pierwszych drzewach

spytaem:

— Gdzie Emfrit?
— Zabawia Broxana.

Ja bym si chtnie te z nim „zabawi".

Weszlimy w ruiny obrose rolinnoci. Przepchaem si

z trudem przez jaki otwór. Kamienne schody w dó, bardzo

popkane. Wypiewane „zaklcie". ciana si rozsuna, byso-
wiato. Znalelimy si wkrótce w znajomej salce z tapczanami..

Na stoliczkach czekao jado i napoje.
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Rozdzia IV

DZIWNA BITWA

— Broxan ju si dowiedzia o twojej ucieczce — powie-

dziaa F.mfrit wciodzc do comnaty. — Jak si ciesz, e si

udao!
Popatrzaa na mnie tak ciepo, e mi si te ciepo zrobio

koo serca. Z kolei Emfrit zwrócia uwag na Doktora Ncmo.
— A to kto?

Wyjaniem w paru sowach, po czym spytaem niespokoj-

nie:

— Czy si nie domyla, kto nas uwolni i nie zaczn prze-

szukiwa podziemi?
— Tu was nie znajd — zapewni stanowczo Senfir —

a nas mog podejrzewa, ile zechc ... co nam zrobi?

A jednak zrobili. Nazajutrz rano, gdy Emfrit i Tetit poszy
kpa si do wodospadu, który niegdy upodobaa sobie Dorota,

otoczyli je Marsjanie i uwizili w jednym z dysków. Doniosa
nam o tym Paumi, która przypadkiem znalaza si w pobliu
wodospadu. Posza za Marsjanami i zauwaya, do którego

dysku wprowadzono dziewczta. W chwil póniej widziaa,

jak ten dysk wzniós si w powietrze i zatrzyma nad jeziorem

na wysokoci kilkunastu metrów. Sta tam dotd.
Wród Kajnów zawrzao jak w ulu. Wojownicy ciwycili

za miecze i dzidy, gotowi uderzy na Marsjan. Powstrzymali

ich Sendil i Utukil, zdajcy sobie spraw z bezowocnoci
takiego ataku.

Rozpoczto pertraktacje. Broxan owiadczy, e nie wyda
dziewczt, póki w zamian nie otrzyma uciekinierów. Kajnowie
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udawali, e o niczym nie wiedz. Sendil okaza gotowo
wysania pocigu za nami.

Broxan zamia mu si na to w oczy:

— Nie kam! — rzek. — Wiedzcie, e my Marsjanie
posiadamy niezwykle wyczulony wch. atwiej nam zapamita
zapach czowieka ni jego twarz i figur. W dysku, z którego
uwolnilicie Andre i tego drugiego, unosia si wo Tetit,
a wartownika zabi twój syn Senfir. Skierowali si do lasu . . .

tam stracilimy si . . . ta wenuzjaska dungla tak pachnie, e
trudno rozróni poszczególne wonie. Wszystko jedno . . . jeli
chcesz mie sw córk yw i ca, wydaj Andre i Nemo!

Na te sowa obaj Kajnowie odwrócili si na picie i zeszli

w podziemia.

— Uwaamy was za przyjació — oznajmi nam Sendil
— a nasze zwyczaje nie pozwalaj sprzeda przyjaciela nawet
za najwiksz cen.

— A gdybymy zgosili si do nich sami?

— Moecie, ale wpierw trzeba si zastanowi, czy nie ma
innego sposobu ... I tak musi doj do walki . . . Marsjanie

chc wydoby od nas pewne sekrety. My ich nie zdradzimy,

t)d je chcieli wymusi. Broxan napomyka ju o tym i owym.
Nie jestem wcale pewny, czy wypuci Emfrit i Tetit, nawet gdy
was wydamy ... Co mylisz, Utukil, czy nie czas uy siy

boka Uku?
— To jedyny sposób . . . tylko, gdy piloci dysku, w którym

wizione s Emfrit i Tetit, zobacz, co si dzieje, umkn
z nimi . . .

— Powiedzcie, o co chodzi! — wtrciem si — moe my
bd2iemy mogli dopomóc.

— Nie dostaniecie si przecie do rodka dysku stojcego
nad jeziorem ... nie timiecie fruwa.

Przetumaczyem odpowied Doktorowi.

— Pofrun nie dam rady — odpar — ale do wntrza
dysku mog si dosta w swoim „ciele astralnym" i tam ju
sobie poradz z pilotami ... Co maj na myli Sendil i Utukil

mówic o mocy jakiego boka?
Na moje pytanie Sendil umiechn si tajemniczo:

— Zobaczycie. Potrzebujemy troch czasu na przygotowa-
nia. Dam wam znak, gdy wszystko bdzie gotowe. Zróbcie
wtedy co z pilotami w dysku nad jeziorem, a natychmiast
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rozpoczniemy atak na reszt Marsjan. Czeka ich nielada nie-

spodzianka.

Doktor uoy si wygodnie na tapczanie w niewielkiej

salce, czekajc na znak, by zapa w trans. Sendil zeszed gdzie
w podziemia. Utukil zabra mnie ze sob. W pionowym tunelu

tajemna sia uniosa nas na szczyt piramidy. Roztacza si std
rozlegy widok na wntrze Góry Strachów. Lotnisko Marsjan
z kilkudziesicioma aparatami widzielimy jak na doni.

Wierzchoek piramidy by paski. Po rodku spoczywa
wielki kamie ofiarny. Na tym kamieniu dwaj Kajnowie usta-

wili jedn skrzyni, potem drug i trzeci. Zawieray jak
dziwn aparatur. Utukil trzyma w rku spor skrzynk ze
zotej blachy. Otworzy j teraz i wyj posek boka o gbie
wykrzywionej szataskim umiechem. W przesadnie grube usta

wkrci dug na metr miedzian trbk. Co, co wygldao na
bardzo dugi ogon boka, podczy do jednej ze skrzy.
Czeka.

Wkrótce przysza wiadomo, e i Sendil jest gotów.

— Twój przyjaciel moe zaczyna — powiedzia Utukil.

Chciaem zjeda na dó, ale powstrzyma mnie.

— Kto inny zawiadomi Nemo. Zo<?ta tutaj! Chc, eby
wszystko widzia.

W dysku z uwizionymi dziewcztami piloci marsyjscy

nudzili si. Jeden poziewa. drugi bez wielkiego zainteresowania

studiowa map wyspy. Wtem obaj poczuli, e w kabinie [obi

si dziwnie zimno i wiato przygasa. Podnosili si wanie,
eby podej do tablicy rozdzielczej po drugiej stronie kabiny,

gdy w drzwiach ukazaa si szczerzca zby morda jakiego

potwora. Rzut oka na wiszce na cianie dezyntegratory —
nie zd. Paszcza wsuna si ju niemal do poowy pomiesz-

czenia, wydobywa si z niej chrapliwy pomruk, za ni wida
byo dugie, oblizgc ci^^lsko.

Lotnicy nie mieli czasu na zastanawianie si, skd si
wzi potwór. Jedna myl dominowaa w ich mózgach: ucieka!

Drugie drzwi byy wolne. Rzucili si w nie, tarasujc je na

chwil, przepchnli si i znaleli w korytarzu. Potwór sun za

nimi. Pomruk przemieni si w dny krwi i mordu ryk.

W jednej sekundzie dotarli do spodu dysku i zapominajc, e
nie umiej pywa, skoczyli w fale jeziora.

Na to czeka Sendil. Gdy tylko obaj piloci wpadli do
wody, rozlega si w powietrzu haaliwa muzyka i spod pira-
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w usta boka wkrci dug, miedzian trbk.
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midy wysypao si wojsko. Byy to zabawki-roboty, których

setki widziaem zmagazynowane w podziemiaci w czasie pier-

wszego pobytu na Górze Strachów. Wygldaliby na rzeczywi-

stych wojowników, gdyby nie ich sztuczne, ociae ruchy.

Zbliali si teraz do dysków równym krokiem, w szyku bojo-

wym, wysunwszy tarcze i dzidy do przodu.

W obozie marsyjskim powsta alarm. onierze poczli

wychodzi z dysków z dezyntegratorami w rkach. Dostrzegem
poród nich Broxana. Byli zdumieni tym dziecinnym atakiem.

I ja nie rozumiaem, co Kajnowie chc przez to osign.
Gdy roboty byy ju blisko pierwszych Marsjan, Broxan

zdecydowa, e trzeba dziaa i plun ogniem ze swego dezyn-

tegratora. Inni poszli za jego przykadem. Roboty jeden po
drugim rozpaday si w nico.

Utukil tymczasem zbliy si z bokiem w rku do kra-

wdzi paskiego szczytu piramidy. Dwaj jego pomocnicy
majstrowali co przy aparaturze. Czarownik skierowa trbk
boka w dó. Przez chwil nie dziao si nic nowego. Marsjanie
sali nadal niszczycielski ogie w wyaniajce si z podziemi
nowe szeregi robotów. Musieli mie nielada uciech.

Nagle dostrzegem, e powietrze nad dyskami zaczyna

drga. Z aparatów przestrzennych wyleciao kilku Marsjaa

przeraliwie co krzyczc. Utukil przesun trbk boka z

dysków w kierunku strzelajcych onierzy. W par sekund i ci

zaczli krzycze. Rzucali bro, jakby parzya im rce, zrywali

te z siebie zote pasy.

Haaliwa muzyka zamilka. Niedobitki robotów zatrzyma-

y si w swym marszu. Bezbronnych Marsjan otoczyli Kaj-
nowie z ukami w rkach. Spdzili wszystkich w podziemia
i uwizili tam.

Zrozumiaem, co si stao. Z trby boka Uku popyny
ku nieprzyjacielowi ultra-krótkie fale dwikowe czy elektro-

magnetyczne czy jeszcze jakiego innego, nieznanego mi typu,

powodujc szybkie rozgrzewanie metalu. Kajnowie posiadali

niebye jak bro. Po có jednak ta maskarada z robotami?

Spytaem o to Utukila.

— Dla wycignicia Marsjan z dysków, — odpar —
odwrócenia ich uwagi od nas na szczycie piramidy. Starczyo,

eby który z tych dysków, zanim zdoalimy je rozgrza
dostatecznie, podlecia tutaj i ygn ogniem . . . byoby po
wszystkim.
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Pomylaem, e bezpieczniej byo nie robi zbdnego alar-

mu, ale poniewa plan Kajnów si uda, nie byo go co krytyko-

wa.
Boek wysya nadal swój parzcy oddech. ar dochodzi

a tutaj. W otworach dysków ukaza si dym.
— Chcesz zniszczy dyski? — spytaem czarownika —

mogyby si nam przyda.
— Chc si upewni, e ani jeden Marsjanin nie pozosta

w nich ywy.
Zrobio mi si sabo. Jeli Paumi si pomylia i nasze

dziewczta sma si teraz ywcem? Natychmiast zjechaem na

dó i pobiegem poszuka Doktora. Zastaem go umiechnite-
go, zadowolonego ze swego sukcesu.

— Nie bój si! — powiedzia. — Zanim przemieniem

swój „astral" w potwora, który przerazi pilotów, zajrzaem do
Tetit i Emfrit. Trzeba byo widzie twarze tych Marsjan . . .

— Ale jak si teraz dosta do rodka w prawdziwym
ciele? — Przerwaem mu.

Innych dysków nie moglimy uy, byy wewntrz zu-

penie zniszczone, a i tak nie potrafilibymy nimi kierowa.

amalimy sobie na próno gow, co robi, gdy nagle zapyta
mnie Senfir:

— Czy „galgale" rosn jeszcze w wenuzjaskiej dungli?
Có prostszego, jak sporzdzi z nich balon.

Przytaknem. To by doskonay pomys. Natychmiast gru-

pa Kajnów i Abgajów ruszya w dungl po t roHn, która

zaopatruje swoje nasiona w baloniki i rozsya je w ten sposób
po wiecie.

W pó dnia póniej, zaimprowizowany balon, zoony z

dziesitków baloników umieszczonych razem w sieci, by go-

tów. Dostaem si na nim do wntrza dysku i uwolniem nasze

panie. Z ogromn ciekawoci zwiedzalimy wntrze wielkiego

statku. aowaem, e nie potrafi nim kierowa. Baem si
nawet dotkn jakiegokolwiek instrumentu, eby nie polecie

w przestrze.

Wydostalimy si z dysku skaczc w jezioro, uwizawszy

przedtem na spodzie dug lin, jako rodek komunikacji na

przyszo.

Kajnowie poprzebierali kilku swoich w marsyjskie stroje

i porozstawiali wokó dysków. Boek na szczycie piramidy

czuwa take. Spodziewalimy si, e lada moment mog nadle-
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ciec inni Marsjanie, zaniepokojeni przerw w komunikacji
radiowej z baz na Górze Strachów, czy dla jakiejkolwiek

innej przyczyny. Czekaa na nich zasadzka. O ile jednak pasy,

wytwarzajce promienie, dziaay nadal, dezyntegratory ulegy
uszkodzeniu i byy teraz w rkach Kajnów pust grob.
Mój dezyntegrator. zdobyty jeszcze w dungli na pilotach
marsyjskich, ocala. Ukryem go bowiem w domku Kobry „na
wszelki wypadek". Tylko Paumi wiedziaa o jego istnieniu

i miejscu schowania.

Utukil interesowa si bardzo jedynym, nie zniszczonym,

dyskiem, który sta nadal nieruchomo ponad tafl jeziora.

Wdrapywa si do niego parokrotnie, po czym usiowa wymusi
na jecach tajemnic kierowania nim. Marsjanie okazali si
nieugici. Nie pomogy i toctury. Spotkaem starego kapana
nad jeziorem. Patrzy na dysk i skuba nerwowo fad dugiego
paszcza.

— Powiedz mi: — zwróciem si do niego — macie

urzdzenia do podróy w czasie, macie roboty, windy anty-

grawitacyjne, aparat do rozgrzewania metalu na odlego,
a nie potraficie da sobie rady z latajcymi dyskami, uywacie

tak prymitywnych broni jak uk i dzida, dlaczego?

— Niestety — odpar smutno — po zacitych bojach

z Mu-Wenuzjanami, gdy nas ostatecznie pokonali, musielimy

opuci nasze miasta i przez wiele pokole y w dungli na
poziomie niemal dzikich zwieczt. Gdy wreszcie nasi praojco-

wie wrócili do opuszczonych siedzib, odkryli wiele pochowanych
przyrzdów. Niektóre z nich potrafili uy. ale zasada dziaania,

staa si dla nich nieodgadniona tajemnic. I ja dzi potrafi

posuy si bokiem Uku, ale nie umiabym skonstruowa
drugiego, gdyby ten uleg zniszczeniu. Tym dyskiem te nie

polec.

Utukil zrezygnowa, za to Doktor postanowi rozgry
zagadk kierowania dyskiem i odtd cae godziny spdza w
jego wntrzu. Ostrzegaem go, e nic nie odkyje. a napyta si
biedy. Nie chcia usucha.

— Od waszych czasów upyno tysice lat — tumaczyem
w dzie póniej Utukilowi i Sendilowi. — Nikt dzisiaj poza

jakimi prymitywnymi ludami nie skada krwawych ofiar z lu-

dzi, a nawet zwierzt, to barbarzystwo! Nikt te nie wierzy
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w wielu bogów. Wiemy, e istnieje jeden Bóg, Stworzyciel

wiata i czowieka. Nie znajduje On upodobania w okrucie-
stwie, kae nam kocha nawet nieprzyjació.

Stary czarownik zmarszczy brwi i zaci wargi. Senfir,

Emfrit, Tetit i ja wpatrywalimy si w niego z nateniem.
Odwiecznym zwyczajem Kajnów chcia ofiarowa marsyjskich

jeców opiekuczemu bóstwu swego ludu. Nazajutrz w poudnie
dwudziestu czterech miao ponie mier.
— I my — przemówi wreszcie kapan — wiemy, e

istnieje Bóg-Stwórca. Wierz w Niego Mu-Wenuzjanie i czcz
Go, ale po co? On jest i tak dobry . . . My za wielbimy Uku,
ducha, który z Nim walczy. Uku jest zy, straszliwie zy, lecz

wielki i silny. Jego wzgldów trzeba szuka, jego przebaga,
a on da krwi ludzkiej . .

.

Zatka mi na moment usta t swoist logik. Szybko
jednak otrzsnem si z wraenia i zaczem go przekonywa.
Czy mona wszake kilkoma sowami zmieni wierzenia na-

rose od wieków?

Utukil nawet nie chcia sucha moich argumentów.
— Jecy zgin jutro — rzeik stanowczo. — Uku za spra-

wi, e Wenuzjanie i Marsjanie wzajemnie si wyniszcz . .

.

zostaniemy my i obejmiemy rzdy nad planet.

Oddali si z komnaty, gdzie toczya si dyskusja.

Senfir poklepa mnie uspokajajco po plecach.

— Nie martw si — rzek.— Nie ma co aowa Marsjan.

Zreszt zgin walczc. To nawet bardzo ciekawe widowisko.
— Nie auj ich, — odparem gniewnie — o co innego

mi chodzi ... A ty sam wierzysz w tego Uku?

Zmiesza si.

— Wiem, e Bóg Mu-Wenuzjan jest potniejszy, ale i temu

naszemu co si naley od nas . . . lepiej go mie po naszej

stronie . .

.

Przerwaa mu królowa Fut, wchodzc do komnaty z wie-

ci, e dysk z Doktorem znikn, jakby si rozwia w powie-

trzu.

Wybiegem na zewntrz. Na pewno Nemo zdecydowa si
wreszcie na przycinicie jakiego guzika i wylecia w prze-

strze. Jak sobie da tam rad? Mczyy mnie najgorsze prze-

czucia. Czekaem kilka godzin na jego powrót, a zapada noc.

Przygnbiony powlokem si w dungl do domu Kobry.

Rzuciem si na óko, pokryte skórami. Sen nie nadchodzi.
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Rozwaaem sytuacj i doszedem do wniosku, e nie mam co

duej robi na Górze Strachów. Postaram si dotrze do

wyspy Dobrych Czarowników. Jasnowidzcy Xudci powie mi,

co czyni dalej. Zostan tu do jutra, do ceremonii ; moe jeszcze

w ostatniej chwili uda mi si odwie Utukila od krwawych
obrzdów. Potem w drog. al mi bdzie Emfrit. ale trudno.

Zreszt obrzydzio mi j i jej brata to, e wierz w tego Uku . . .

Zaszelecia trawa za trzcinow cian. Kto nadchodzi.

— Andra?
To Tetit. Czego chce? Wyszedem na zewntrz.
— Kpiemy si z Emfrit i Senfirem w wodospadzie —

powiedziaa — chod do nas!

— Chtnie, noc taka gorca, warto si ochodzi.
Zszedem na ciek prowadzc do wodospadu. Tetit

zastpia mi drog.
— Andra, — szepna — jestem pewna, e zechcesz teraz

odej od Kajnów . . . we mnie z sob!

Cofnem si o krok zdziwiony.

— Chcesz odej od Senfira i Emfrit? To przecie dla

ciebie jakby rodzestwo.
— Kocham ich jak brata i siostr, — przyznaa — lecz

z innymi Kajnami nic mnie nie czy. Przybyam tu przed

niecaym rokiem ... — przerwaa i poprawia si — to jest

przed paroma tysicami lat . . . ale dla mnie to niecay rok . .

.

Byo to pikne i bogate miasto, lecz obce. Zatrzymaa mnie
tu tylko ich maszyna do skoku w czasie . . . teraz jednak . . .

— Senfir widzi w tobie co wicej ni siostr . . .

— Tym bardziej pragn odej. Nawet gdybym odwzaje-

mniaa jego uczucie, nie mogabym nigdy zosta jego on . .

.

on musi oeni si z Emfrit.

— To to jego siostra! — wykrzyknem.
— U Kajnów takie maestwo jest odwiecznym zwycza-

jem w rodzinie królewskiej. Chodzi im o zachowanie czystoci

krwi.

— Jak u Egipcjan i Inkasów — mruknem.
— Senfir chce, ebym bya jego drug on. To u nich

dozwolone. Monarcha moe mie ich, ile chce. Nie zgodz si
na to nigdy!

— Rozumiem, droga Tetit, ale do kogo ci wezm? Twój
wiat dawno rozpad si w py. Bdziesz si czua obca wród
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potomków twoich rodaków, a tym bardziej midzy moimi
przyjaciómi.
— Nie, jeli s tacy jak ty.

— Kajnowie ci nie puszcz . .

.

— To uciekniemy . . . Andra we mnie z sob! Jesjtem

tak okropnie sama na wiecie!

Przygarna si do mnie i zarzucia mi ramiona na szyj.
Pakaa.

Ucaowaem oczy, mokre od ez, i pogaskaem serdecznym
ruciem jej zociste wosy.
— Dobrze, wezm ci ze sob ... ale teraz chodmy do

wodospadu!
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Rozdzia V

WENUZJASKA „CORRIDA"

Byo uroczo. Niebo lnio zielonlcaw zorz, która odbija-

jc si w strugaci wodospadu, w tysicznyci kroplaci wody».

nadawaa pianie i wszystkiemu wokoo delikatny, nie-z-tego-

wiata koloryt. Senfir i Emfrit zdawali si by mitycznymi

bokami lenej rzeki. Nurkowali, gonili si, mieli beztrosko

jak dzieci.

Stanlimy z Tetit na ogromnym gazie, pó-wiszcym nad
wod. Zaproszono i nas do udziau w wodnych przyjemno-

ciach. Skoczylimy w zielon to. Wychyliam si tu koa
rozradowanej Emfrit. Mokre wosy opaday jej na oczy, w
których odbijaa si zorza. Bya przeliczna.

— Pymy, Andra, do jeziora! — zawoaa. — Zobaczymy
kto bdzie pierwszy.

Poszlimy w zawody. Senfir i Tetit za nami. Rzeczka
kilkaset metrów dalej wpadaa w jezioro. Bystry prd niós nas

lepiej, ni wysiek ramion. Walczyem ciko o pierwszestwo^
lecz Emfrit o sekund wczeniej dopyna do skay, dzielcej

ujcie na dwie odno^gi.

Wtem przemkny si nad nami dziwne cienie. Suny
bezgonie tu nad wierzchokami drzew ku piramidzie. Silniej-

szy bysk zorzy i rozpoznalimy w cieniach sylwetki ludzkie . .

.

bez adnych apacatów do latania. Poderway si wyej, zniky
nam sprzed oczu. W par sekund póniej od strony marsyj-

skiego lotniska wytryso olepiajce wiato. Powietrzem wstrz-

sn oguszajcy huk.

Cienie zawróciy i przepyny ponownie nad naszymi

gowami. Uderzya w nas z ca si fala jeziora, powstaa
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wskutek wybuchu. Bysk zgas. Koo piramidy unosi si czas

jaki gsty obok pyu.
Odczekalimy chwil w obawie przed ponownym atakiem.

Wreszcie nabrawszy odwagi, popdzilimy piaszczyst pla ku
piramidzie. Wida tam byo uwijajce si sylwetki Kajnów
i Abgajów. Zamiast platformy z dyskami, ziaa teraz potna
wyrwa, sigajca z dziesi metrów w gb. Zacza j ju
zalewa woda. Lewy róg piramidy znikn, odsaniajc kory-

tarze i komnaty.
— Marsjanie czy Wenuzjanie? — spyta Senfir.

— Chyba Wenuzjanie. Sdzili, e baza pozostaje nadal w
rkach Marsjan i zaatakowali j.
— I potrafi lata tak bez niczego?

Nie mogem mu na to odpowiedzie.
Stra przy dyskach oczywicie zgina. Kilkunastu Macsjan,

którzy znajdowali si w podziemiu w pobliu wybuchu, ponio-

so mier. Kilkudziesiciu za wykorzystao otwór i pierwsze

momenty zamieszania do ucieczki. Broxan uciek take.

Sendil i Fut rozpaczali nad strat dziesiciu modych
wojaków. Utukil dowodzi, e to kara Uku za to, e dotd
nie zoono mu adnych ofiar.

Dwudziestu czterech marsyjskich skazaców stano w sze-

regu z dugimi dzidami w rkach. Oczekiwali spokojnie i z

godnoci swego losu.

Spogldaem na nich z wysokoci kamiennego amfiteatru,

odkopanego czciowo jeszcze przez Kobr, a przygotowanego
teraz przez Kajnów do obrzdowej walki. Poniewa stopnie

widowni schodziy a do paszczyzny areny — jej dawna
nieodkopana powierzchnia musiaa si znajdowa o wiele

gbiej — otoczono j dla bezpieczestwa widzów drewnianymi
supami. Zaostrzono je i wbito pod ostrym ktem. Czowiek
móg si atwo przecisn midzy nimi, ale dla wielkiego

zwierza powinny byy stanowi skuteczn zapor.
Uderzono w gongi. Otwara si drewniana brama. Wpado

przez ni pi rozjuszonych bestii: „kiri". Prosz wyobrazi
sobie stwór, podobny budow ciaa do nosoroca czy moe
jeszcze bardziej do hipopotama, o dugim obwisym pysku,

opatrzonym dwiema parami rogów. Jedna na szczycie czaszki
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— jakby rogi afrykaskiego bawou, druga wyrastajca na boki

— wygldaa jak dwa sierpy skierowane do przodu.

Kiri zwierzta agodne z natury nakarmione teraz przez

Kajnów specjalnymi zioami, szalay. Ziemia ttnia pod uderze-

niami potnych nóg. Marsjanie rozbiegli si po arenie, uskaki-

wali na boki przed szarujcymi zwierztami, starali si wbi
swoje dzidy w tward skór. Walczyli dzielnie, lecz nie po-

siadajc adnej wprawy w turnieju tego rodzaju, ginli jeden

po drugim na rogach lub pod stopami potnych bestii. Nie

upyno dziesi minut krwawego widowiska, a z walczcych

pozostay tylko znieksztacone trupy. Dwaj, którzy usiowali

schroni si na widowni, zginli od strza Kajnów.

Zrobio mi si niedobcze. kropelki potu wystpiy na czoo.

Kajnowie byli upojeni walk, powstawali z miejsc, krzyczeli.

Nawet Senfir okazywa gono przeywan rozkosz na widok

krwi i mordu. Emfrit zachowywaa si spokojnie. lecz oczy

jej byszczay i na próno szukaem na jej piknej twarzy wy-

razu niesmaku. Siedzc obok mnie Tetit. po pierwszej minucie,

wtulia twarz w moje rami i nie chciaa w ogóle patrze na

smutne widowisko.

— Ju po wszystkim — powiedziaem, gdy cignito
zwierzta z areny, machajc nad otwart bram barwnymi

pyachtami.

Zawarto za nimi wrota. onierze rzucili si do usuwania

trupów. Wstaem, by opuci widowni, ale Tetit powstrzymaa

mnie.

— Zosta! To ju koniec przelewu krwi . . . zobaczysz teraz

co ciekawszego i przyjemniejszego, — rzeka z tajemniczym
umiechem — wychodz z Emfrit, ale zaraz wrócimy.

Zarzucono aren pachncymi kwiatami dla pokrycia la-

dów krwi i jej mdlcej woni.

Po dugiej przerwie wpuszczono na aren tylko jedn
besti, najwiksz chyba, dyszc wci podnieceniem poprzed-

niej walki. Obiega ciko aren, usiowaa wtargn na wido-

wni, lecz ostrokó powstrzyma jej atak.

Zabrzmiay bbenki, piszczaki i cymbaki. Patrz i oczom
nie wierz. Na aren wbiegaj Emfrit i Tetit. Ciaa ich opina

wijca si wowo wstga o bajecznych wzorach . . . dopiero po

chwili rozpoznaj — to to wstga ze skrzyde motyli . . .

a cae ich chmary pdz za nimi, jakby chciay uzupeni sob
ten niezwyky kostium.
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Tetit, trzymajc, si nogami karku kiri, apie Emfrit za donie
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Zaparo mi oddech . . . dziewczyny wygldaj tak drobno

i delikatnie wobec tej dzikiej furii ... nie maj adnej broni.

Chrapliwy ryk wyrwa si z potnej piersi i kiri ruszy

caym pdem w kierunku Emfrit. Jakby niedo, e roje mo-
tyli musiay dositatecznie drani besti, prowokowaa zwierz
ruchami ciaa i rk. Ledwo zdoaem uchwyci wzrokiem to,

co nastpio. W ostatnim uamku sekundy, gdy Emfrit znalaza

si ju niemal pod stopami zwierza, skoczya, uchwycia si
rogów i podniosa si na nich pionowo, nogami do góry.

Tym razem i ja szalaem razem z tumem. Emfrit za,

przekrciwszy si lekko w powietrzu, opada zgrabnie na kark

kiri.

Zwierz, oszoomione nagym znikniciem niedoszej ofia-

ry, przebiego par kroków i zatrzymao si niepewnie. Ale
oto Tetit zwraca jego uwag woajc i taczc. Nowa byska-
wiczna szara ... i z kolei Tetit zajmuje miejsce obok swej

towarzyszki. Obie dziewczyny stoj teraz i koysz si rytmi-

cznie w takt galopu kiri, które lata po arenie jak optane.

Wreszcie do jego tpej mózgownicy dociera zrozumienie,

e przeciwnik umieci si na jego karku — zaczyna wic
podskakiwa, koysa si na boki zabawnie, a niebezpiecznie.

Dziewczta zsuwaj si z szarego grzbietu, biegn do tyu.
Bestia zawraca, ryczy i rusza do ataku. Tym razem Tetit

i Emfrit stoj obok siebie, czynic z rk jakby bram dla

pdzcego zwierzcia. W ostatnim momencie odskakuj na
boki, z jakim nadludzkim wyliczeniem dystansu i szybkoci.
Ociekajcy pian pysk kiri znajduje si dokadnie midzy nimi.

Kada po swojej stronie chwyta obiema rkami za róg . . . sam
pd zwierzcia zarzuca je na grzbiet. Widownia ryczy z entu-

zjazmu i ja te.

A potem tylko Emfrit zsuwa si z grzbietu. Kiri zatacza

koo, szaruje ... ale co to? Emfrit ucieka . . . ogarno j
przeraenie? Bestia dopada jej i znów w ostatniej chwili dzieje

si rzecz nieprawdopodobna . . . dziewczyna, jakby zoona z sa-

mych spryn, wystrzela w gór i przechyla tuów do tyu.

Tetit, trzymajc si tylko nogami chropowatego karku kiri,

apie j za donie i Emfrit opada za ni na grzbiet bydlcia,

zatoczywszy nad gow swej przyjacióki prawdziwe „salto

mortale".

Entuzjazm mój i widowni nie ma granic. Rzucam si, nie
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wiedzc, co czyni, staremu Utukilowi na szyj. I wtedy
nastpuje klska . . .

Kiri, doprowadzone do ostatecznego szalu tymi sztuczkami

na swych rogach i grzbiecie, skacze, rzuca si na wszelkie

strony ... a wreszcie rozpdziwszy si, zarywa si nagle przed-

nimi nogami w piasku ... i oto dwa dziewczce ciaa, jak

wystrzelone z procy, zataczaj uk, padaj na aren, le nie-

ruchomo . . . nie, Tetit usiuje powsta . . . pada znowu . . .

Kiri stoi chwil bez ruchu, jakby napawao si swoim
tryumfem, ale podnoszca si Tetit i unoszcy si nad ni rój

motyli podniecaj dz mordu. Gniewliwy ryk i . . .

Na arenie ukazuje si no:yva posta. Sam sobie nie wierz,
ale to jestem ja. Zrywam z siebie zoty pacs marsyjski, kieruj
jego promienie w oczy bestii i krzycz.

Kiri zainteresowao si nowym kandydatem na pogromc.
Wcieky pomruk i szara. Stoj tu przy palisadzie. Mój
tuów nieruchomy, jakbym kij pokn, tylko prawa rka macha
pasem wysyajcym czerwone promienie. Kogo zwierz wybie-
rze: mnie czy promienist „pacht"? Jest tu . . . caa góra
cielska naadowana energi ruchu . . . Boe!

Trzask, ryk bólu . . . Kiri z caym pdem nadzia si na
ostry sup, który przebi mu piersi. Zwierze szarpno si do
tyu. Stoi bluzgajc krwi. Koysze si na nogach, pada.

Drgawki i koniec.

Widownia krzyczy. Tetit ju stoi, cho niepewnie. Senfir

wynosi Emfrit, wci omdla. Opieram si o sup, eby nie

upa.

Za chwil na arenie zaczn si nowe widowiska, ale mam
ich ju do na dzisiaj. Upewniwszy si, e dziewcztom nie

stao si nic poza samym wstrzsem, opuszczam amfiteatr.

Odnalaza mnie Paumi pod palm nad jeziorem. Powie-

dziaem jej w nocy o planowanym opuszczeniu Góry Strachów.

Przyniosa mi teraz wieci od Inlu, naczelnika Abgajów.

— Inlu pomoe nam. Wysya z nami Zoli, swego syna,

który zna tajemne wyjcie z Góry. Przyjdcie z Tetit przed

samym wschodem soca na brzeg jeziora, koo tej urwistej

skay z wyrzebion gow. Bdziemy tam na was czeka.

— Czemu nie wczeniej?

— Mówi, e po nocy nie mona, za ciemno. O, idzie

Tetit.
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Zotowosa dziewczyna bya nadal w swoim motylim

kostiumie.

— Dzikuj ci Andra za ratunek — rzeka krótko —
Paumi, id po moj sukni, wiesz, gdzie jest. Bd musiaa
z godzin siedzie w wodzie, zanim si te motyle odklej.

Jedn ze ska przybrzenych woda wyrzebia na ksztat

podwodnego tronu. Tetit zasiada w niej wygodnie. Tylko jej

gowa i szyja oraz ramiona wystaway ponad powierzchni. Raz
po raz dziewczyna odganiaa motyle, które nadal uwijay si
koo niej.

— Co je tak przyciga? — spytaem.
— Zapach pynu, którym mnie wysmarowano przed przy-

klejeniem motylich skrzyde.
— Gdzie nauczya si tej fantastycznej gimnastyki? To

niewiarogodne . . . Wydawao mi si, e to ja tym razem
przeniosem si w przeszo trzy tysice lat do Knossos na
Krecie.

Spytaa, gdzie to byo. Wyrysowaem na piasku map
basenu ródziemnomorskiego.
— Byam tam, — zawoaa — ale ani Emfrit ani ja nie

odwayymy si na zawody z ziemskimi bykami. Nasze kiri

mniej ruchliwe i gupie, z nimi atwiej. Ten sport przywieli
z ziemi Atlanci, rozpowszechni si i midzy nami. wiczyam
si w tym niemal od dziecka. Emfrit jednak lepsza ode mnie,

ma to we krwi.

— Wasze kontakty z ziemi byy bardzo oywione, tyle

zwiedzia. Czy to z Egiptu Kajnowie wzili swoje stroje?

— Zanim nie zostali pokonani przez nas i nie odebralimy
im dysków przestrzennych, ich wpyw na Egipt by bardzo

silny. Odgrywali tam rol bogów i zawracali ludziom w go-
wach. To od nich Egipcjanie przyjli styl ubioru . . . Nie

cierpi tych kajneskich strojów — cikie i niewygodne. My
z Mu zadawalamy si jakkolwiek szmatk, byle lekk i bar-

wn . . . zadawalalimy si — poprawia si ze smutkiem.
— Dzisiaj Wenuzjanie zachowuj te same upodobania —

pocieszyem j — ale, ale . . . bybym zapomnia . . . czy nadal

chcesz ucieka ze mn?
Skina gow.
Powtórzyem jej, co przed chwil mówia Paumi. Obiecaa

by przed wschodem soca w wyznaczonym miejscu.
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Tetit spaa obok Emfrit w podziemnej komnacie. Nakazaa
samej sobie przed zaniciem zbudzenie si we waciwym
czasie, ale ockna si póniej. Moe dlatego, e po wczoraj-

szym widowisku nastpia uczta, która przecigna si bardzo

dugo. Lekkie, serdeczne dotknicie czarnych wosów Emfrit

w niemym poegnaniu, pocaunek rzucony rk Senfirowi,
którego równy oddech sycha byo z ssiedniej komnaty,
i Tetit znalaza si na korytarzu. Jej wyjcie, cho ciche,

zbudzio Senfira. Zerwa si z posania i poszed za ni.— Gdzie idziesz tak wczenie? — szepn.
— Nie mog jako spa. Chc si wykpa w wodospadzie.
— Pójd z tob.
Nie oponowaa, by nie budzi podejrze. Weszli w las.

Doszli do wodospadu. Bulgota i szumia przyjanie.
Senfir skoczy od razu w wod. Tetit zdja dug sukni, ale

zamiast kpa si, usiada na omszaym gazie, zanurzajc tylko

nogi w pienistym nurcie. Pierwsze promienie soca pieciy
ju wierzchoki drzew.
— Czemu nie wchodzisz? — zawoa Senfir — zaraz ci

cign.
Podsun si z obuzerskim umiechem. Plusna nog

zalewajc mu oczy. Jednoczenie zsuna sukni w wod.
— ap j! ap! — krzykna — bo popynie do jeziora.

Senfir skierowa si za uciekajcym zocistym odzieniem.

W momencie, gdy przepywa koo gazu, Tetit nachylia si

i zadaa mu cios w gow paskim kamieniem. Nie uya caej

siy, nie zamierzaa zabija przyjaciela. Precyzyjne uderzenie,

wyuczone niegdy przez wenuzjaskiego specjalist, pozbawio
tylko przytomnoci.

Tetit zsuna si w wod i nie bez trudu wycigna na

brzeg smuke ciao. Wycisna pocaunek na ustach lecego.
— egnaj, Senfir, ... nie gniewaj si!

Przepyna popiesznie rzeczk i zagbia si w dungl.
— Wreszcie! — zawoaem z ulg na jej widok.

Nie byo czasu na wyjanienia. Zoli wyprowadzi nas na

wsk platform, wiszc nad gbokim w tym miejscu jeziorem.

Wskaza nam widoczny wyranie silny wir i skoczy we
pierwszy. Potem Tetit, Paumi i ja. Wir porwa nas. Wcign
w jak straszn ciemni. Puca woay ju rozpaczliwie o po-

wietrze, gdy wreszcie wychyliem si na powierzchni w ska-

listym tunelu. Z dala widniaa plamka dziennego wiata. Prd
niós mnie ku niej z nieprzepart si. Sycha byo coraz
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wyraniej grony grzmot — podwodna rzeka wylewaa si na

zewntrz skay.

Uf! Uderzyem ciaem o sie, grub sie o wielkich oczach.

Z trudem wygramoliem si z niej na liski brzeg tunelu.

2^staem tu czekajcych na mnie przyjació.

Zoli zapuci si miao w labirynt skalistych korytarzy.

Schodzilimy nieustannie w dól. Byo do jasno, gdy chodnik

rozwietlay yki wieccego kruszcu. Marsz trwa ze dwie
godziny, moe wicej, a wychylilimy si na wiat zewntrzny
w gbokim wwozie. Dnem jego pyna rzeka.
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Rozdzia VI

PRZYGODA W WITYNI

z Góry Strachów wypywaj dwie rzeki. Jedna wielka,

Danga, pynie przez terytorium plemienia Mzauri. Druga

mniejsza, Nij, snuje si przez bezludne, dzikie obszary. Z Danga
czy si dopiero przed samym ujciem do morza. Bierze za
swój pocztek w owym podziemnym tunelu, którym niedawno

pynlimy, póki nas nie zatrzymaa sie.

To wanie Nij szumia teraz u naszych stóp w gbokim
kanionie o biaych cianach.

— Mamy tu niedaleko ukryt ód, — powiedzia Zoli —
moemy zaraz odpyn.
— Chciaabym najprzód poegna si z matk, — popro-

sia Paumi — chyba wam si zbytnio nie pieszy.

— To i wy chcecie z nami podróowa ? — zdziwiem si.

Zoli, zgrabny chopak o wichrowatej czuprynie koloru

kasztanów, móg mie wedug naszego ziemskiego rachunku
z czternacie lat. Orzechowe, wielkie oczy, patrzay na mnie
powanie i miao. Objani, e od dawna jego marzeniem byo
uda si na wysp ,.Dobrych Czarowników".

— Chc zosta ..amg" — stwierdzi.

Paumi za cign szeroki wiat, o którym jej wiele

naopowiadaa swego czasu Dorota.

Kiedymy w godzin póniej wchodzili do groty, gdzie

mieszkaa Neidi. mylaem, e si sprzeciwi odejciu córki.

Tymczasem sama prosia, by zabra Paumi tam, gdzie czekaa

j na pewno lepsza przyszo, ni w dungli.

Zgodziem si wic. tym bardziej, e w tych dzieciach

natury zyskiwalimy wietnych przewodników. Neidi nie zo-

stawaa sama. Spotkaa par dni temu na wyprawie po ywno
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czonka swego plemienia, barczystego Mbauri, który si i

zaopiekowa. Zreszt, dowiedziawszy si, e Abgajom na Gói

Strachów niele si powodzi w przymierzu z Kajnami, postar

wili oboje przyczy si do nich.

Soce nie dotkno jeszcze zenitu, a my mknlimy
]

dnem kanionu, z bystrym prdem wody, przezroczystej jak :

Zabralimy ze sob tylko kamienne noe, uki i dmuchav
oraz mój dezyntegtator, którego o mao co nie straciem ra

w wirze wodnym. Neidi uplota dla Tetit i dla mnie trójkt

przepaski z kolorowej rafii, które zakadaj krajowcy podi

ujc lub polujc w dungli. Wolabym pozosta nadal

przewygodnym „promienistym" stroju, ale Mbauri nalei

bymy przyjli wygld Abgajów.
— Jak ci Mzauri czy Abgaj zobaczy w marsyjskim pr;

braniu, pole ci strza lub dziryt, mimo twych jasnych wos(
i opalonego ciaa, a potem bdzie za póno na wyjanie

Mówi, e i plecionki niepotrzebne w jedzie wod, ;

miaem pod tym wzgldem inne od niego, bardziej „cywili;

wane" zdanie.

Wwóz pocztkowo wski i ponury, rozszerzy si i j

jania. Ze szczelin skalnych zwieszay si zielone pncza
barwnymi kwiatami, wydajcymi upajajc wo. Purpuro
ryby, raz po raz, wskakiway nam w czóno. Nad gowal
goniy si ogromne owady o przezroczystych skrzydach. N
rzadko ldoway w naszych czuprynach.

^

Podnosiem wzrok czsto do góry, ale nie z powc
owadów. Baza marsyjska na Górze Strachów zniszczona

czas najwyszy na reakcj innych Marsjan. Wygldaem w
niespokojnie ukazania si dysków. Broxan co prawda na dwa >

przed swoj klsk zabroni swym pilotom bezmylnej masaJ
krajowców, ale nie wiedziaem, czy byo to ogólno-marsyjs
zarzdzenie, czy jego wasna humanitarna inicjatywa.

— Nie spogldaj tak czsto w niebo, — upomniaa m
Tetit — bo nam cigniesz Marsjan na gow.

— Jak to „cigniesz"?
— Nie wiesz, e umys nasz posiada niezwyk si? Czt

si spodziewa, czego obraz nosi w myli, to si realiz

w yciu.
— O jej, a ja mam wanie bardzo ywy obraz riot(

dysku, jak pikuje na nas i zieje ogniem.
— Zmie go czym prdzej! Ja widz przed nami przyjem

bezpieczn podró, niebo zawsze czyciutkie ...
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— Mam nadziej, e twój obraz zwyciy ... ja si te
ipoprawiam . . . ani razu nie spojrz w gór.

] Wpadlimy midzy porohy, potem w wir, który okrci nas
icilkakrotnie w kóko i o mao nie wywróci. Gdy znowu
jMoczya nas gadka to, powróciem do poprzedniego tematu,

j
— Czy artowaa, czy mówia powanie?

j
— Najpowaniej. Czy nie wiesz, e Bóg da nam do

rozporzdzenia wielk potg zawart w umyle? Jeli ywimy
inyli jasne, dobre, ta potga tworzy w nas i przez nas rzeczy

j^spaniae, sprowadza pomylno i szczcie. Jeli natomiast

jjpodziewamy si w yciu niepowodzenia, tragicznych wypadków,
iicigamy je sami na siebie ... ta sama potga kieruje si
przeciw nam.

i
— Wiem, e kto by mia wiar nawet tak ma jak

juarno, mógby góry przenosi, lecz nawet na tak ma wiar
trudno si zdoby.

I

— Jeli wierzysz, e trudno, to si nie zdobdziesz. Wiara..

j„e nie mona", zabija wiar, „e mona" — zamiaa si
Tetit — MY ZAWSZE —

• podkrelia — mamy wiar, tylko

j czsto kierujemy w niewaciwym kierunku. Wiara w swoj
niemoc jest faszyw wiar

-ciany kanionu znowu zbliay si do siebie. Ciekawa,
pnca si rolina ..gmu" przerzucaa swe wiotkie odygi z jednej

Istrony na drug, tworzc ponad naszymi gowami aurowy
idach. Zwieszay si z niego dugie liany, dotykajc czsto-

Izwierciada wody i tamujc przejazd. Przy najmniejszym poru-
iszeniu wiotkich odyg sypa si na nas z wielkich kwiatów
barwny py. Wkrótce bylimy upudrowani na kolorowo. Ja na

[dodatek zaczem kicha na potg.
W najwszym miejscu wpadlimy w taki gszcz, e po-

suwalimy si z ogromnym trud::m, póki mi nie przyszo na.

myl uy dezyntegratora

Tu przed zachodem soca kanion si skoczy, rzeka,

[wpyna w szerok paszczyzn pokryt dungl. Czas byo-

I szuka miejsca na nocleg. Skierowalimy si ku grupie ska na

prawym brzegu rzeki. Obszerna grota wycielona mikkim
materacem mchu zapraszaa w gocin. Przeksilimy co nie-

co i ju ukadalimy si do snu, gdy z jakiej dziury w grocie

wypezo zwierztko o jamnikowym ciele, a naturze skunksa.

Na nasz widok obrócio si. podnioso puszysty ogon i . . .

powietrze w grocie napenio si gazem zawicym. Paczc
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gorzkimi zan' skoczylimy popiesznie do odzi i odbili od
niegocinnego bzegu.

Oczy, przebyte wod, przestay zaw, ale pieky jeszcze

dugo. Soce zazo. Pynlimy teraz przy blaskaci zorzy,

któr coraz bard.iej poczy przesania cikie chmury.
Wtem bysk i huk piorunu ... i ujrzelimy zjawisko nigdy

dotd nie ogldan^: byskawica dosownie zapalia chmur.
Pona czerwono nby nafta, wydzielajc kby dymu. Coraz
wicej ciemnych obtf.iów zapalao si teraz jeden od drugiego,

lub od piorunów. Cae niebo gorzao.
— Co si dzieje? -- spytaem Tetit.

— Nie wiem. Za i-ioich czasów nie zdarzao si nic

podobnego.
— Co sypie si z góry ! — wykrzykn Zoli.

Rzeczywicie, z nieba ecia deszcz czarnej sadzy, nape-
niajc powietrze piekielnym swdem. Zaczlimy kaszle.

Brakowao tchu. Czym prdzej przybilimy do brzegu i schro-

nili si pod rozoyste drzewa. Tu sadza trudniej przenikaa,

niemniej podranione puca zanosiy si jeszcze kaszlem.

— Patrzcie, tam wród drzew jaka budowla !

Udalimy si we wska.zanym kierunku. Wznosia si przed

nami olbrzymia witynia, pokryta bujn rolinnoci. Rozsu-

nwszy festony lian weszlimy do kolosalnej nawy, która na

nasze powitanie rozbysa wiatem. Porodku sta zoty sar-

kofag. ciany wityni pokryway zote blachy, podog sta-

nowiy rónokolorowe pyty;-.

Nie tyle jednak patrzvelimy na te wspaniaoci, co na

siebie. Do rzadszych ju atak ów kaszlu doszed teraz paroksyzm

miechu . . . spadajca z niebi^ sadza zmienia nas w murzynów.

Gdy wreszcie do na m byo miechu, podylimy do

sarkofagu. Spoczywaa na r\im zota figura w koronie ze zo-

tych piór. Na wskazujcym^ palcu lewej rki widnia piercie

z czerwonym kamieniem /'capalajcym cudne byski.

— Nie bdzie to ch/ba kradzie, — powiedziaem, gdy

stanlimy nad figur — '

jeli zdejm ten piercie i ofiaruj

go tobie, Tetit. '^

— Jeli zdoasz go , zcign . .

.

Pooyem dezyr .tegrator obok gowy posgu i pocign-
em za piercie...^ Kamienna podoga obsuna si razem

z nami, przekrcia'.'. Z okrzykami przestrachu stoczylimy si
w ciemno.

y
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Spadek by agodny. Gdy dotknlimy ciaami czego
twardego, zapono wiato. Znajdowalimy si w obszernej

komnacie bez drzwi. Pod jedn ze cian sta posg naturalnej

wielkoci, artystycznie wykonany. Przedstawia jakie czarne

bóstwo, pci eskiej. Bogini trzymaa w prawej rce zoty
miecz, wyostrzony jak brzytwa, w lewej puchar, pochylony lek-

ko do przodu. Oczy z zielonego kamienia bez wyrazu. Usta nie-

zwykle grube z kanienia tak czerwonego, jakby przed chwil
piy krew.

Porodku komnaty zoty stó. W zotych naczyniach mi-
siwo, owoce, wyglday tak wieo, jakby przed chwil podane.
Wokó stou awy. a obok nich na posadzce . . . koci ludzkie.

Pi czaszek szczerzyo do nas zby. Piciu ludzi przed nami
targno si na piercie i przypacio yciem sw zuchwao.

Na widok szkieletów Paumi krzykna „och" i przytulia

si do mnie. Biedactwo trzso si ze strachu. Zoli dotkn
jednej z potraw.

— Z kamienia — szepn.
Popatrzelimy z Tetit na siebie. Na pewno to samo prze-

szo nam przez myl. Czekaa nas mier godowa, któr ze-

chciano uczyni jeszcze straszniejsz widokiem nieosigalnego

jedzenia.

Rozgldaem si beznadziejnie po komnacie. Barwne,

wietnie zachowane freski przedstawiay sceny opiewajce praw-

dopodobnie mityczne czyny czarnej bogini. Nie napaway na-

dziej, e mona bdzie jako zmikczy jej kamienne serce.

Wszdzie szo za ni zniszczenie, trupy i zgliszcza. Wszdzie
jej wargi opay krew.

Tetit zapaa mnie za rk.
— Jest std wyjcie! — krzykna.
— Jakie? Gdzie?
— Jakie nie wiem, ale spójrzcie na ten napis nad gow

bogini! W jzyku Kajnów znaczy: „Jeli godnie uczcicie Kamit,
wyjdziecie ywi".

— Jak j uczci?
— Sdzc z tych obrazów, ucieszylibymy j najbardziej

mordujc si wzajemnie.

Podszedem do posgu. W przeciwiestwie do reszty figury

wykutej w jednym bloku kamiennym, rce byy osobno przy-

twierdzone. Moe poruszywszy je, uruchomi jak dwigni
otwierajc przejcie? Spróbowaem — nic z tego.
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Badalimy milimetr po milimetrze ciany, stó, posadzk.
Staralimy si poruszy przytwierdzone mocno misy z kamien-
nym jadem. Wpadem wreszcie na dziki pomys i wspiwszy
si, zoyem pocaunek na kamiennych wargach bogini. Nie
zrobio to na niej adnego wraenia . . . dobrze, e nie przebia
mnie mieczem za zbytni miao.
— Jestemy czarni jak ona, — zawoaa Paumi — powinna

si zmiowa nad nami! Jestem ju taka godna!
I res?5ta winiów uprzytomnia sobie nieprzyjemn pustk

we wntrznociach.
— Przepijmy si, moe sen przyniesie natchnienie.

Rozoylimy si na twardych awach. Mimo godu i nie-

pokoju, graniczcego z panik, usnem szybko.

Gdy si ocknem, Zoli i Paumi spali jeszcze. Tetit obcho-
dzia ciany ostukujc je gowni kamiennego noa. Nie odez-
waem si. Wodziem oczami po freskach. W nich kry si
sekret ratunku. Krew, krew, wszdzie krew ... a wic krew
jest tym sekretem, najgodniejsz ofiar . . . czy jedno z nas mamy
zoy na ofiar? Na to nie zdobdziemy si nigdy ... a gdym
tak sam si przebi tym ostrym mieczem?

Zbliyem si do posgu. Przesunem w zamyleniu pal-

cem po ostrzu miecza. Zaciem si. Zacza kapa krew.
Tchnity nag myl przesunem rk nad puchar. Kap . .

.

kap . . . Zbliya si Tetit. Zrozumiaa. Za chwilk nasza krew
zczya si w zotym naczyniu. Nowe nacicia. Kielich wy-
peni si . . .

Zoli si ockn, zbudzi Paumi, podeszli do nas.

Wtem rka bogini drgna. Puchar z krwi szed ku czer-

wonym wargom. Druga rka z mieczem podniosa si, wska-

zujc co za nami.

Obejrzaem si.
— Przejcie! — krzyknem.
Rzucilimy si ku przeciwlegej cianie, w której ukaza si

otwór. Dugi tunel wi si w róne strony, wreszcie wyprowadzi
nas w dungl. Panowaa jeszcze noc. Osabieni, godni, lecz

szczliwi osunlimy si na mikki mech.

Co dao nam wolno? Najprawdopodobniej nasza krew
zamkna jaki obwód elektryczny, który wprawi w ruch
ukryty mechanizm.

Dziwna burza skoczya si. Na niebie wiecia pomara-
czowa zorza. Mech pokrywaa nadal gruba warstwa sadzy, tak

e umazalimy si jeszcze gorzej. Zerwalimy misiste owoce

88



„kanu", eby zaspokoi gód. Trzeba je byo przemy w po-

bliskim jeziorku. Przy okazji wykpalimy si i my. Sadza
sciodzia atwo. Tylko przepaski z kolorowej rafii zrobiy si
szare i sztywne. Zrzucilimy je wic. zastpujc gitk skór,
któr Zoli zcign zgrabnie z powierzchni grzybów gigantów
i nasyci rolinnym olejem.

Te same grzyby day nam schronienie, gdy niebo zasnuo
si chmurami i luny strumienie gorcego deszczu. Oparszy
gowy i plecy o podstaw grzyba, zasnlimy.

Spaem kamieniem wiele godzin i nio od razu zbudziy
mnie niepokojce dwiki pynce z dungli. Szczk, szczk,
chrobot . . . szczk, szczk, chrobot . . . bliej i bliej.

Wreszcie coraz goniejszy haas dotar do mej wiadomo-
ci. Otworzyem oczy i zerwaem si na równe nogi. Dungla
drgaa yciem. .Setki gigantycznych gsienic szy ku nam
szerok tyralier, pozostawiajc za sob kikuty biednych,

okaleczonych drzew.

Paszcza jednej z liszek, zaopatrzona w dwa rzdy ostrych

zbów, których i rekin by si nie powstydzi, bya ju o metr
od bosej nogi Tetit.

Porwaem dziewczyn z mchu, krzyczc jednoczenie na

Zoli i Paumi, by uciekali. Zerwali si natychmiast. Ubieglimy
par kroków i obrócilimy si, by spojrze na przeraajce
zjawisko. Straszliwa armia, dugich na par metrów cia, sza
wolno, lecz nieodparcie naprzód, poerajc wszystko, co si do
tego nadawao. Giny ju nasze poczciwe grzyby rozrywane

w kawaki potnymi szczkami.
— To s chyba „mra", — wyszeptaa Paumi — ale one

byy dotd nie dusze ni mój palec.

— Skutki zniszczenia „pola ochronnego" — mruknem
i dodaem gono — pdz do wityni po dezyntegrator.

Bez trudnoci odnalazem wityni. Nikt nie ruszy broni.

Posadzka koo sarkofagu trzymaa si mocno. Chwyciem de-

zyntegrator i wybiegem.
Mijay godziny, a my prowadzilimy dzieo zniszczenia,

przekazujc sobie dezyntegrator z rk do rk. Walka bya
bezwzgldna. Postanowilimy wytpi gsienice co do jednej.

Koo poudnia armia „mra" przestaa istnie, ale niejed-

nemu szkodnikowi udao si uj naszego ognia, rozeszli si
po dungli. Jasno byo. e si szybko rozmno i ponownie
ponios zagad. Ile zreszt takich armii dziaao ju na caym
obszarze planety?

89





Rozdzia VII

KOLEJKA POWIETRZNA

Pynlimy rodkiem paskiej krainy, pokrytej nieprzebyt

dungl. Nij rozlewa -si coraz szerzej, zwalnia biegu.

Zgubilimy gówny nurt i czóno weszo teraz w rodzaj

nawodnego lasu. Z dnia rzeki wyrastay smuke drzewa o
jednym lylko liciu, wygldajcym jak kolosalny parasol o

postrzpionych brzegach. Z trudem przepychalimy si midzy
pniami, a gdy wreszcie znalelimy si na wodnej polanie,

czekaa nas nowa niespodzianka. Poród wielkich, jak balia

lici pyway niby-dynie o rednicy dochodzcej do dwu
metrów. Powierzchnia ich ótawa, nakrapiana otworami, tak

regularnymi, jakby je kto wymierzy cyrklem. Z otworów
wyglday ptaki i olbrzymie owady podobne do ziemskiej

waki.
— Có to za kule? — spytaem.
— „Koara" — odpara Paumi — bardzo smaczne, lecz

skór maj tak tward, e jej i noem nie mona przebi.

Tylko te „ngali" — wskazaa na waki — wydzielaj z pysz-

czka ostry pyn, który wypala te otwory, a potem one i ptaki

wyjadaj sodki mi.
Przepywalimy wanie koo jednej z tych „koara". Tetit

zajrzaa do jednego z otworów.
— Jest pusta — stwierdzia — chodmy do rodka!

Wsuna si do wntrza. Wsunem si i ja. Siedzielimy

na „pododze", sprystej jak materac.

— Jakie wygody! — zawoaem z uznaniem.

— To dziki temu gbczastemu .,materacykowi" utrzymu-

jemy si na powierzchni wody.
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Zoli i Paumi weszli do ssiedniej kuli. Czulimy si jak

dzieci, co si bawi w „dom". Byo mi jako tak dobrze
i przytulnie we wntrzu tej „dyni" z umiechnit Tetit przy

boku. Wziem jej rk w swoje donie. Popatrzaa na mnie
ciepo i serdecznie.

— Czujesz si 'szczliwy? — spytaa.
— W tej chwili bardzo — odpowiedziaem.
— A zwykle nie?

— Bd szczliwy, jak si wydostaniemy z tej wyspy,
jeli moje ycie jako si spokojniej uoy, jak wypdz^
Marsjan z Wenus, jak . . .

Przerwa mi 'srebrzysty miech.
— To ty nigdy nie bdziesz szczliwy.
— Dlaczego?
— Szczcie albo jest dzi i zawsze, albo go nie ma

i nie bdzie. Jeli je umieci w przyszoci, nigdy go nie

zapiesz, zawsze bdziesz czeka na co nowego, a gdy to

nowe przyjdzie, bdziesz czeka na nastpne . . .

— A ty jeste zawsze szczliwa?
— Na ile to jest moliwe, tak. Jest mi dobrze w tej

chwili, ale mi byo dobrze i na grzbiecie kiri i w nurtach

wodospadu i w ucieczce . .

.

— I pod wityni, gdy czekalimy na mier godow . . .

— To bya ciekawa przygoda, i nadal za kadym zakr-
tem rzeki czekaj nas nowe . . .

— W których mona wreszcie ycie postrada.
— Przygoda jest przygod wanie dziki elementowi

niebezpieczestwa, a mier jest chyba najwiksz przygod,
wejciem w nowy, fascynujcy wiat . . . nie boj si jej.

— T przygod wolabym odoy jak najdalej.

— I ja te — przyznaa.

Z trudem wydostalimy si z matni wodnej. Rzeka przy

prawym brzegu Nija bya czysta. Wyldowalimy. Wkrótce
zapada noc. Paprociowy las da nam schronienie. Usnlimy.

Koo pónocy obudziy mnie smakowite zapachy. To Zoli

rozpali ognisko i piek na nim owoce ubinowego drzewa.

Skrytykowaa go Paumi, która te si zbudzia:

— Upolowaby co ; ju tak dawno nie miaam w ustach

misa.
Sign po uk i oddali si wzdu brzegu. Nie uszed

i stu kroków, gdy doszo nas jego woanie. Pobieglimy z.
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broni w rku. Zoli sta pochylony nad nieruchomym ciaem
ludzkim.

— Kto to?

— Ciemno, nie wida.
— yje?
— yje.
Paumi przyniosa kilka ..narajek", wieccych kwiatów.

Odwróciem -lecego twarz do góry. Rozpoznalimy go
natychmiast: Broxan. Nagi. z ciemnymi plamami zaskrzepej

krwi i rk beznadziejnie wycignit ku wodzie, wyglda
aonie.

Tetit dotkna doni mego dezyntegratora:

— Skocz z nimi! — rzeka.
— Mam zabija bezbronnego?
— To wróg! — odpowiedziaa twardo — wróg, który

w tej samej sytuacji nie zawahaby si nas zabi.
— To w tej chwili jest ranny, biedny czowiek, potrze-

bujcy naszej pomocy. No, dalej, zabieramy go!

Posuchali. Przenielimy rieprzytomnego do ogniska.

Dziewczta obmyy rany od dzirytów na biodrze i na plecach

oraz zadrapania od ostrych gazi, potem pokryy je leczni-

czymi limi. Udao mi si wla troch wody w zasche usta.

Ranny nie otworzy jednak oczu i nadal trwa w omdleniu.

Zoli poszed na polowanie. Wróci taszczc tustego

zwierzaka, którego mona by nazwa ..szyszkowcem", bo
wyglda jak wielka sosnowa szyszka. Z obraniem go z usek
nie byo kopotu: same odpady po upieczeniu w doku,
wyoonym gorcym popioem. Miso byo znakomite.

Broxan ockn si po wschodzie soca i powiód po nas

zdumionym spojrzeniem.

— I wy ucieklicie od Kajnów? — spyta.

Odpowiedziao mu milczenie.

Paumi daa mu pi. Zjad te troch misa i owoców.
— Kto ci tak porani? — zapytaem.
— Mzauri . . . paru naszych zabili, kilku pojmali, ja

chocia ranny, zdoaem uj. Czemucie mnie nie dobili?

Co chcecie ze mn zrobi?

Wzruszyem ramionami.

— Nie zabijamy bezbronnych . . . nawet takich drani, jak

ty i inni Marsjanie. Cign ci ze sob nie bd. Jak ci

wróc siy, id, gdzie chcesz.
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Nie miaem wyrzutów, gdy zdezyntegrowaem dwu Mar-
sjan, którzy chcieli zamordowa Paumi, ale Broxana . . . nie

mia on ciyba na sumieniu, przynajmniej bezporednio, ycia
ludzkiego . . . musz zreszt przyzna, e czuem dla niego

jak dziwn sympati. Wydawao mi si. e nie jest to czo-
wiek zy, raczej ofiara bezwzgldnego systemu.

Rozmowa zmczya go. Wkrótce zapad ponownie w sen.

Przekonani, e i bez nas da sobie rad, zostawilimy mu
sporo ywnoci oraz wod i ruszylimy w dalsz drog. Par
kilometrów dalej Nij spada kilkadziesit metrów w dó z kra-

wdzi skalnego tarasu. Zajo nam wiele czasu znalezienie

dogodnego zejcia, po którym mona byo spuci ód.
Rzeka przebijaa si teraz wartko przez malownicz

okolic, usian pagórkami. Dungla do czsto ustpowaa-
miejsca zielonej sawannie. Woda niosa sama, moglimy wic
swobodnie gawdzi.

Tetit z oywieniem opowiadaa o swyci wycieczkaci na

ziemi. Ojciec jej Sita na czele specjalnej grupy, majcej na
celu szerzenie monoteizmu i kultury na naszej planecie. Za-

biera czasem sw córk oraz Emfrit i Senfira. Poznali egi-

pskie Teby, Knossos na Krecie, Babilon, jakie wielkie miasto

w Indiaci, moe Harap, której ruiny odkryto i Ma-Noa
w dorzeczu Amazonki, dokd jeszcze archeolodzy nie dotarli

i wiele innych miejsc.

Suchaem jej z przyjemnoci. Opowiadaa inteligentnie.

Patrzaa prosto w oczy, jakby sprawdzajc, czy j rozumiem.

Wysuwaa czsto jzyczek na górn warg, troch miesznym
a wdzicznym ruchem.

I ja jej opowiadaem o zmianach zaszych w wiecie,

o rozwoju cywilizacji, o wojnach, o wynalazkach, lecz naj-

bardziej interesoway j sprawy religii. I Wenuzjanie jej czasów

znali przepowiednie o przyjciu Kogo, kto mia odrodzi

wiat. Suchaa historii o Chrystusie z zapartym oddechem.

W jej niebieskich oczach ukazyway si czsto zy. Bya
wzruszona, ale trudno jej byo pogodzi Bóstwo Chrystusa

z Jego mk, nie moga si w jej gówce pomieci powszech-

no grzechu pierworodnego i konieczno tak okrutnego

zadouczynienia.

Rozmow przerwa nam dziwny widok. Zza zakrtu

rzeki wyonia si jakby pó-piramida: po jednej stronie miaa,

schody, po drugiej pionow cian.
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— Jeli urzdzenia na tej piramidzie jeszcze dziaaj —
wykrzykna Tetit — pojedziemy dalej po królewsku!

Przybilimy do brzegu. Tetit wspia si na szczyt tak

szybko, e wyprzedzia nas znacznie. Uklka i macaa przed

sob rkami, jakby czego szukajc.
— Jest, jest! — zawoaa radonie. — Dotknijcie sami!

Ctiocia nic nie widziaem, palce wyczuy lisk po-

wierzchni.
— To jest niewidzialny, „próniowy" tor napowietrznej

kolejki — objania — a tam wyryto map wyspy i naniesiono

tras.
— Gdybymy mieli czym — powiedziaem po obejrzeniu

mapy — moglibymy piorunem dojecha do ujcia rzeki

Danga. Skrócioby to nam podró o wiele dni.

— Nasza ód wystarczy za wagonik, trzeba tylko doro-

bi z boku podpórki.
— A skd napd?
— Upleciemy agiel, choby z trzciny. Tor bardziej

liski ni lód, a wiatr wieje we waciwym kierunku.

Zabralimy si do pracy. W godzin improwizowany
agiel by gotów, a i podpórki nie sprawiy wiele trudnoci..

Wcignlimy czóno na szczyt piramidy umiecili na torze..

— Czy moemy by pewni, e tor nieuszkodzony na

caej dugoci?
— Nie. Trudno powiedzie, jak dawno zbudowano t

kolejk i w jakim jest -stanie. Tor jednak tworz przyrzdy
zakopane w terenie. Otoczone s kulistym pancerzem pró-
niowym i w zasadzie mog trwa wiecznie. Czego si oba-

wiam to, e wskutek ruchów terenu mogy zmieni pooenie.
— I wylecimy z toru w powietrze . .

.

— Nie . . . Jeli midzy czonami toru nastpuje przerwa,

zamykaj si automatycznie na kocach. Nie bój si, jedziemy!

Wiatr uderzy w agiel. Pdzilimy po niewidzialnym torze-

z du szybkoci. Ta jazda na przeaj, ponad drzewami,

poprzez wzgórza, doliny i strumienie bya wspaniaa. A jednak

wolabym jecha rzek. Tam w razie pojawienia si marsyj-

skiego dysku, mona byo da nurka lub schroni si na
brzegu dungli, tutaj pozostawa jedynie skok z wysokoci
kilku piter. Nie przyznawaem si Tetit do obaw, ale czuem
si nieswojo.

Przejechalimy obok ruin miasta, w którym Tetit kiedy
bya i które nazywao si Krukax ; przelecielimy te nad
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gowami gromadki Mzaurich, którzy na nasz widok rozpie-

rzchli si jak stado kuropatw.

Tor prowadzi obecnie wzdu rzeki Danga, wijcej si
serpentynami. Brzeg jej obrasta wysokopienny, gsty la-s. Jego

drzewa nie byy mniejsze od kalifornijskich! sekwoi. Tor opad
tu za nisko czy drzewa wyrosy wyej, ni przewidywali

inynierowie, do e wielkie gazie tamoway raz po raz

przejazd. Dezyntegrator w oka mgnieniu usuwa je z drogi.

Wypadlimy z lasu. Czóno zwolnio biegu, cho wiatrd nadal we waciwym kierunku i z dawn moc. To tor,

zamiast biec poziomo, podnosi si gwatownie. Wreszcie

stanlimy, a nawet nasz „wagonik" zacz si cofa.

— fu si koczy nasza jazda — stwierdziem — a zaczy-

na kopoit z wysiadk. Pod nami rzeka, ale na skok w ni
za wysoko.
— Zwimy agiel — zaproponowaa Tetit — tor pochyy,

to zjedziemy z powrotem do wysokich drzew i po gaziach
i pniu zejdziemy.

agiel opad. Czóno cofao si po torze z du szyb-

koci. Przelecielimy obok gazi, nie mogc si zatrzyma.
Manipulujc jednak na przemian aglem i spadzistoci toru,

uchwycilimy w odpowiednim miejscu za siln ga i przy-

mocowali do niej, ód.
Spojrzaem w dó i zrobio mi si niedobrze na myl

o 'schodzeniu po gaziach.
— Czy nie lepiej ... — zaczem.
— Vana! — wykrzykna przeraliwie Paumi.

Od strony rzeki szybowa ku nam powoli zwiadowczy
dysk marsyjski. Jeszcze nas chyba nie zauway.

Zapomniaem o wysokoci. Sam nie wiem, jak i kiedy,

znalazem si wraz z towarzyszami na mikkim mchu
u podnóa drzew. Skrylimy -si w gstym poszyciu pod
olbrzymimi limi krzewu „kparuti". Nie byo std wida ani

dysku, ani czóna, usyszelimy wszake charakterystyczny syk

dezyntegratora.

— Spalili czóno — wyszepta Zoli.

Marsjanie nie poprzestali na czónie, zaczli wypala
•dungl. Uderzya w nas fala gorca. W popochu rzucilimy

si do ucieczki. lecz dysk by szybszy od nas. Zatacza od
miejsca naszego zejcia ogromn spiral, wypalajc wszystko

do nicoci w lad swego lotu. Pomie ognia przeszed tu
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przed naszymi nosami. Gdybymy biegli szybciej, byoby po
nas. Dobrze te, e piloci nie dostrzegli nas z wysoka.

Przykucnlimy pod limi, uwizieni w zwojach spirali.
Za nami i przed nami ziony czarn pustk pasy pidzie-
•siciometrowej szerokoci.

Dysk zawróci nagle do centrum spirali, obniy si do
wysokoci dwumetrów i szybowa powoli wypalon stref.
Piloci uchylili przezroczyst kopu. Jeden patrza uwanie
ku rodkowi spirali, drugi na zewntrz. W doniach trzymali
rczne dezyntegratory. Gdzie niespalony pas dungli gstnia
i móg kry kogo, tam sali ogniste salwy.— Padnijcie na mech! — szepnem swoim.

Sam za biegem chykiem ku najbliszemu wewntrzne-
mu pasowi spalenizny. Na jego skraju ukryem si midzy
dwoma pniami. Wystawiwszy dezyntegrator do przodu, cze-
kaem z bijcym sercem. Dysk mign mi ju dwukrotnie
poród zieleni. Syszaem ju gon rozmow Marsjan. Dysk
ukaza si wreszcie na linii strzau. Ssssss . . . posza ku niemu
wizka ognia.

Gowy i górna cz tuowia pilotów zniky . . . Dysk za-
koysal si, zmieni kierunek, wpakowa si w krzaki i nagle
wyskoczy ku niebu; wicej go nie widziaem.

Zerwalimy si i wci jeszcze peni strachu bieglimy
bez sowa chyba z pó godziny, a zatrzymay nas szerokie
wody rzeki Danga. Tu padlimy na muraw oddychajc
ciko.

Pierwsza Tetit zapaa oddech.
— Musiae myle o tych dyskach — rzeka z wyrzu-

tem — no, i przylecia.

— Skocz z tymi bzdurami! — odburknem ze zoci —
to przypadek . .

.

— Nie ma w yciu przypadków — odpara i zamilka
uraona.
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Rozdzia VIII

W CUDZYCH PIÓRACH

Przystpilimy do sporzdzania nowego czóna, a raczej

podunej tratwy. Jej trzon stanowiy dwa równolege pnie lek-

kiego drzewa „ibu", cite dezyntegratorem. Budowalimy tra-

tw na rzeczce, prawym dopywie Danga, w miejscu dobrze
zamaskowanym przed obserwacj z góry.

Praca sza do sprawnie pod kierownictwem Zoli, gdy
nagle do naszyci uszu doszo gdakanie „kubli". Byem ju
godny, a ptaki te miay saw wybornego pieczystego.

— Zostawiam wam dezyntegrator — oznajmiem — a sami

wezm uk i ustrzel co na obiad.

— Ja pójd — ofiarowaa si Paumi.
— Zosta, lepiej pomoesz w upleceniu agla ni ja.

Poszedem. Prowadzio mnie coraz wyraniejsze gdakanie
lecz niestety sposzyem ptaki, nieuwanie nastpiwszy na suci^
ga. Szkoda, e nie poszta Paumi. Umiaa posuwa si bez-

szelestnie i strzelaa lepiej z uku.
Zagbiem si w las, trzymajc si biegu rzeki. Z oddali'

dobiegy mnie gosy ludzkie. miano si, nawoywano. Zacz-
em si skrada w kierunku gosów. Kto to móg byc? Nie
mogem jeszcze rozróni jzyka.

May wzgórek, pokryty gst rolinnoci — doskonay
punkt obserwacyjny. Polanka nad rzeczk, w wodzie myjce
si postacie. Po mleczno-czekoladowej barwie skóry poznaem
Mzaurich. Na brzegu rozoone kolorowe spódniczki, paszcze,

nakrycia, wszystko z piór. Raz po raz kto wychodzi z wody
i wkada na siebie te ozdoby. Poprawiali je na sobie, zamieniali,

przymierzali.
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Poniewa zwyky strój Mzaurich skada si zasadniczo z

promieni sonecznyci i cieni rzucanyci przez licie, zoriento-

waem si, e szykuje si tu jaka uroczysto. Wyj i nawiza
kontakt, czy si lepiej nie pokazywa? Nie wiedziaem, czy

s to ci sami Mzauri, którzy kiedy zawarli przymierze z Dorot
i z Abgajami. czy jaka inna ga plemienia, która o nas nic

nie wie i moe ustosunkowa si wrogo.

Pochonity widokiem i rozwaaniami dopiero w ostatniej

chwili usyszaem, e kto mnie zachodzi od tyu. Obróciem
si gwatownie. Przede mn stao straszydo, cae w piórach,

z wyjtkiem twarzy, któr pokrywaa ohydna maska. Wedug
zasady „najprzód strzelaj, a potem dopiero zadawaj pytania",

szybkim ruchem wepchnem zatrut strza midzy pióra.

— And ... — wykrzykna maszkara i pada w traw.

Czyby chcia zawoa „Andra"?

cignem mu mask. By to mieszaniec mzaurijsko-ku-

wiliski o jasnej skórze. Twarz mia pomalowan czerwon
i ót farb. Chyba nikt znajomy. Niewane. . . Ale, ale prze-

cie mog si przebra dosownie w „nieswoje piórka" i prze-

prowadzi zwiady.

Przebrany, odwanie wychyliem si z ukrycia. Maszero-

waem w kierunku, gdzie wydawao mi si, e powinna si
znajdowa osada dzikich. Rzeczywicie obszerna wioska rozsia-

da si midzy wysokopiennymi drzewami. Zbudowana bya
niedawno. Na chatach licie i trzciny nie zdyy poókn
zupenie. Po rodku, na maym placyku, usypano i umocniono
darni piramid-kopiec. Na szczycie lea kamie ofiarny, do
którego przywizano jakiego Marsjanina. Rozpoznaem jego

przynaleno planetarn po biaej skórze, która nawet na

Wenus nie chciaa brzowie. Czyby Broxan?

I, przyjrze si, czy lepiej wia do lasu?

Za póno na las. Otoczyy mnie pierzaste postacie. Wi-

docznie szukay ju waciciela poyczonego stroju, bo mi co
ostro poczto wyrzuca. Musiaem wsi do prymitywnej lek-

tyki. Z biciem w bbenki i z dzikimi okrzykami orszak ruszy

ku piramidzie. Z trudem przepchalimy si przez tum krajo-

wców, którzy na dwik bbenków wybiegli z chat i zgroma-

dzili si pod kopcem. U stóp piramidy wysiadem z lektyki

i znalazem si twarz w twarz z . . . Senfirem otoczonym kil-

kunastu wojownikami kajneskimi. A ci skd si tu wzili?
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Nie czas byo si nad tym zastanawia, bo ca moj
uwag pochona gupia sytuacja, w któr si wpakowaem,
a która stawaa si coraz gupsza. Wódz plemienia, olbrzym

z dugimi kolczykami z koci — znaem go z poprzednici

przygód — poda mi nó kamienny. To ja miaem umierci
tego biedaka na otarzu. Zaczynaem wierzy w Uku i jego

zoliwo . . .

Ocigaem si, lecz naczelnik bezceremonialnie paln mnie
pici w plecy, popychajc do wejcia na schody. Co mi te
gniewliwie szepta do ucha, ale niestety nie znaem narzecza

Mzaurich.

Stanem nad nieszczsn ofiar. Marsjanin lea spokoj-

nie, lecz oczy mia pene strachu. Co czyni? Zabi go nie

mog. Uczynibym to zreszt na pewno nieprzepisowo i zaraz

by poznali, e co nie w porzdku.
A . . . przeegnaem si i zdecydowanym ruchem rozciem

mu wizy. Usiad na kamieniu. Wodzi dokoa zdumionym
wzrokiem. Rozciera obolae czonki.

Gdy przeciem wizy, po zwartym piercieniu ludzkim

przebieg pomruk, który si zaraz uciszy. Wyczuem w nim
raczej zdziwienie, ni niezadowolenie. Wiedziony bardziej intu-

icj ni rozumem, podniosem rk w kierunku dungli, prze-

ciwnym od tego. gdzie sta Senfir ze swoj kompani. Po-

pchnem Marsjanina, mówic:
— Hur! id!

Schodzi powoli, niepewnie. Tum rozstpowa si, jak przed

trdowatym. Wyszed bez przeszkody poza obrb koa i dopie-

ro wtedy, jak szalony, rzuci si do ucieczki. Nikt nie pogoni
za nim. Wszystkie oczy wpatryway si we mnie.

Miaem wielk pokus pobiec za Marsjaninem, ale wyczu-

waem, e by mi si to nie udao. Wolno moe kapanowi
plemienia uwolni winia, lecz na pewno nie pozwolonoby
jemu ucieka.

Na dole rozpocza si gwatowna wymiana zda midzy
Senfirem a wodzem plemienia. W tumie huczao jak w ulu.

Ruszyem w dó. Najwaniejsze to zachowa inicjatyw . . .

Skierowaem si prosto do Senfira.

— Vajni, Senfir! — rzekem najspokojniejszym w wiecie

gosem, zdejmujc mask. — Co nowego sycha?
Rzuci si ku mnie wciekle. Zapa za pióra na piersi

i krzycza:
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— Gdzie Tetit? Gdzie Tetit? Co z ni zrobi? Mów, bo
zabij!

Zaczerwieni si, szala. Odepclinem go, bo zaczyna mnie
dusi. Potoczy si jak pika, ale na mnie wpadli jego wojo-
wnicy. Zatrut strza, wycignita spod pierzastego paszcza,

rozdawaem ukucia na lewo i prawo. Walili si jeden po
drugim. Który jednak rzuci mi si pod nogi, inny wskoczy
na plecy. Padajc, nadziaem si na wasn strza i straciem
przytomno.

Ocknicie nie naleao do najprzyjemniejszych. Wisiaem,
zawieszony za rce u belki, w jednej z chat, podobnie jak

Im Kmicic pod Czstochow. Czyby mnie mieli te przy-

pieka? Stranik, mody Kajn, zauway, e przyszedem do
siebie i wybieg. Wróci, prowadzc Senfira w towarzystwie

naczelnika Mzaurich i tego kapana-czarownika, od którego

poyczyem stroju. Nie mia ju farby na policzkach i od razu

poznaem go, cho nie mogem uwierzy, e to ten sam Izolk,

co przecie zgin w wybuchu wulkanu, ratujc mnie i moich
przyjació.*

Izolk by zakopotany. Unika mego wzroku i udawa, e
mnie nie poznaje. Senfir nadal bulgota zoci.
— Gdzie Tetit? — warkn.
— Skd ja mam wiedzie? A co si z ni stao?

Oczy ksicia zabysy zowrogo.
— Nie doprowadzaj mnie do ostatecznoci — wyrzuci

przez zacinite zby — jeli nie powiesz, gdzie jest, wydobd
to z ciebie tortur.

Milczaem. Nie byo po co zgrywa niewinnego. Jest

przekonany, e uciekem z Tetit. Na jego miejscu te bym
nie wierzy zaprzeczeniom. Da znak wojownikom. Jeden z

nich przyniós zapalon pochodni.

Zupenie jak z Kmicicem, ale gdzie Kiemlicze na ratunek?

Niech si popiesz! Baem si. Byem gotów na bicie, wykr-
canie rk, ale ogie . . . Wbrew zasadom Tetit, widziaem ju
oczyma wyobrani moje ciao poparzone, zeszpecone na cae
ycie ... I ten ból, czy go przetrzymam? Co by tu powiedzie,

eby odroczy mk? Nawet ebym zdradzi miejsce pobytu

Tetit, czy by mnie to uratowao? Czy w tym ksiciu, mimo

*) Patrz: „Porwany w Przestrze", tom II.
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cywilizacyjnej politury, nie mieszkaa dusza prymitywnego wa-
dcy? Nigdy mi nie daruje, e go oszukaem i zabraem dziew-

czyn, któr kocia czy tylko poda.
— Tetit nie jest niewolnic — powiedziaem, aby co

powiedzie. — Ciciaa odej, wic odesza. Ja te nie byem
^ V.' .

Senfir wyrwa pociodni wojownikowi i przytkn do mej
pity. Czuem dotknicie gowni, lecz adnego bólu. Jedno
spojrzenie na Izolka wyjanio przyczyn.

Czarownik sta nieco na uboczu i w tyle za innymi. Rce
opuci wzdu ciaa, ale donie skierowa ku mnie. Wzrok
utkwiony w mych stopach, twarz niezwykle skupiona . . . Prze-

prowadzi nas kiedy cao po rozpalonej awie, obecnie stosowa
t sam tajemn moc.

Lepiej udawa cierpienie. Odsunem stop od ognia. Wi-
em si i syczaem niby z bólu. Wchaem te z niepokojem,

czy nie poczuj woni spalenizny. Moe Izolk uwolni mnie
tylko od czucia? Nie, przecie wtedy nie mielimy ani bb>elka
na podeszwie.

— Masz do? — spyta Senfir, odsuwajc gowni.
W tych warunkach mogem dugo odgrywa bohatera.

Oby tylko nie zabrako mocy Izolkowi. Poczciwy czarodziej!

Zwisem bezwadnie, udajc zemdlonego, by da oddech Izol-

kowi. Bito mnie po twarzy — to odczuem. Otworzyem oczy.

O ile ogie mi nie szkodzi, to rce bolay ju piekielnie od
wizów.

Senfir przytkn pochodni do mego bK)ku. Udawaem ból.

Ale ksi zorientowa si, e co dziwnego si dzieje. Byem
moe dobrym aktorem, ale dotknicia pochodni nie zostawiay
ladów oparzenia . . . najwyej troch sadzy. Cofn si i bada
mnie wzrokiem, jakby mnie zobaczy po raz pierwszy.

— Nie wiedziaem, e taki magik — powiedzia — ale

i na czary s sposoby. Ogie ci nie bierze, lecz jak zaczn
drze z ciebie pasy, zaraz wszystko wypiewasz.

Wycign dugi nó z za pasa i by zrobi wiksze wrae-
nie, pocz go wolno przyblia do mej piersi. Gdy mnie
dotkn, szarpn gwatownie rk i wypuci nó.

— Ach! — krzykn, rozcierajc rk.
Musia odczu jakby uderzenie prdu elektrycznego. Po-

stanowiem uy nowej metody: „z góry na niego!"
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— Do tych bazestw! — wrzasnem. — Do dugo
pozwoliem ci si bawi ze mn . . . odcinaj mnie od belki

i pro o przebaczenie, bo . . .

Metoda „nie zgraa".

— Bo co? Bo nic . . . Jake taki silny, to sam si odetnij!

Ja poczekam . . . Jak ci si znudzi wiszenie, to mnie zawoaj.
Odwróci si i sikierowa na plac, skd wanie zaczy

dochodzi gosy, krzyki, tupot nóg, wreszcie wyrany syk

dezyntegratora. Odsiecz, czy atak Marsjan?

Za Senfirem rzuci si ku wyjciu wódz Mzaurich i dwaj
wojownicy. Nie zdoali opuci chaty. Co wisno za moimi
plecami i wszyscy trzej padli raeni strzakami z dmuchawki.
Izolk, porwawszy nó z podogi rozcina mi wizy. Dopomóg
mu w tym Zoli, bo to on dosta si do chaty od tyu i porazi

nieprzyjació.

Uwolniony, wybiegem na zewntrz. Tetit z dezyntegrato-
rem w rku znajdowaa si ju w poowie wioski, miotajc
pomienie tu koo pit uciekajcych Kajnów i Mzaurich. Od
tyu ubezpieczaa j Paumi z ukiem gotowym do strzau.

Senfir nie baczc na ogie szed miaym krokiem ku
Tetit.

— Stój, bo ci spal! — zagrozia dziewczyna, lecz ostrze-

enie go nie zatrzymao. Pomie cofa si przed nim. Senfir

wiedzia, e Tetit go nie zabije . . . Szepna co do Paumi.
wisna strzaa, wypuszczona z uku, i mody ksi zwali
si na plac, kilka kroków przed stopami Tett.

Meszkacy osady pochowali si po chatach. Kajnowie
zbili si w sposzon gromad u podnóa piramidy. Tetit kazaa
im rzuci bro. Posuchali po krótkim wahaniu, gdy nowa
salwa ognia przypieka im niemal stopy.

Izolk woa teraz co do Mzaurich. Wysypali si z chat,

otaczajc nas przyjaznym koem. piewali, podskakiwali, klas-

kali w donie na cze naszego zwycistwa.

Czarownik zaprosi nas na posiek do swej chaty. Bya
obszerna, wyoona skórami i kolorowymi matami. Dopiero
teraz mogem podzikowa Tetit za odsiecz, a Izolkowi za

magiczn oson przed ogniem.

— To ja winienem ci wdziczno — rzek — uratowae
mnie przed zabiciem tego Marsjanina, którego Senfir kaza
mi zoy Uku w ofierze. Niech ogie pochonie Kajnówl
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ylimy szczliwie bez nich . . . Czy to prawda, e zmartwych-

wstali?

— I tak. i nie . . . nigdy nie umarli, tylko si obudzili po
paru tysicach lat.

— Mzauri si ich boj . . .

— I ty te.

Nie 2:aprzeczy. Nigdy nie by bohaterem, ale i nie udawa
bohatera.

— A kto ona? — wskaza na Tetit.

Opowiedziaem treciwie, co zaszo od ostatniego naszego

widzenia si i kim bya Tetit. Potem czarownik wyjani, co

si z nim stao. Pozostawilimy go oddzielonego od nas pasem
gorcej lawy. przekonani, e ni_- yje. Tymczasem udao mu
si ockn /. omdlenia i uj w por przed ponownym wy-

buchem wulkanu. Zgubi si potem w dungli. Po paru tygod-

niach bkania si spotka Mzaurich, którzy przyjli go na swego
czarownika-kapana. Skontaktowa si z dobrymi Amgami.
Przebaczyli mu zdrad. Izolk ochrzci si i stara si szerzy
chrzecijatistwo wród Mzaurich. Jak si póniej przekonaem,
byo to do swoiste chrzecijastwo, niemniej zagodzio w
duej mierze dzikie zwyczaje plemienia.

Marsjanie roznieli mier i zniszczenie take wród
Mzaurich. Klska byaby o wiele wiksza, gdyby nie to, e
spotkaem wtedy z Paumi dwóch wojowników i ostrzegem

przed noszeniem jakichkolwiek przedmiotów metalowych. Mza-
uri przyjli ostrzeenie, rozbiegli si w malekich grupkach po

dungli. Dopiero par dni temu, omieleni tym, e dyski prawie

zupenie przestay si pokazywa odwayli si na zaoenie
tego osiedla u stóp drzew olbrzymów, których rozoyste ko-

rony utrudniay obserwacj z powietrza.

Wie o ..zmartwychwstaniu" Kajnów rozesza si szybko

po wyspie. Kiedy wic przypyn Senfir w poszukiwaniu

zbiegów, przyjli go z zabobonnym lkiem. On bez wahania

obj nad nimi wadz, nakaza kult Uku i skadanie krwawych
ofiar z jeców, a gdyby ich nie byo, z samych Mzaurich.

— Jak szybko spyna z niego kultura Mu — zwróciem
si do Tetit — któr chcielicie w nim zaszczepi.

Przytakna smutnie gow.
Nie ominy nas mimo wszystko dzisiaj smaczne „kulbi".

wanie wniesiono je na glinianym pómisku.
Pod koniec posiku Izolk uderzy si palcem w czoo.
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— e nie powiedziaem tego odrazu . . . twój przyjaciel

Kini odwiedzi nas niedawno w odzi-rybie. Szuka ciebie i paru

innycti osób. Podobno Icto ci „odmieni" i dlatego Kini wióz
ci na wysp Amgów po ratunek. Tymczasem ty i kilku in-

nych „odmieców" ucieklicie, gdy przybi do brzegu naszej

wyspy. Prosi, by was szuka. Mówi, e jestecie niebezpieczni...

Czarownik zamilk i zacz mi si przyglda podejrzliwie.

Uspokoiem jego obawy, poczem dodaem:
— Szukalicie? Odnalaz si kto?

Izolk krci si niespokojnie, spuszcza i podnosi oczy,

mrucza co pod nosem, wreszcie uczyni rk gest rezygnacji.

— Powiem ci — rzek — cho nie wiem czy dobrze robi.
— Co? Mów! Na Boga, znalaze kogo i zoye na

ofiar?
— Czy ja Kajn? — obruszy si. — Chodcie ze mn,

zobaczycie sami.
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Rozdzia IX

NA MORZU I W BOCIE

Ruszylimy w las wsk ciek. Zaprowadzia nas do g-
bokiego jaru. W pó godziny póniej otwara si przed nami

kotlina obramowana stromymi cianami ska.
— Mamy tu kryjówk — objani Izolk — w której trzy-

mamy ony i dzieci naczelnika oraz znaczniejszych wojowni-

ków.
Na nasze spotkanie wyoni si z grot orszak lokalnych

piknoci. Poród nich dojrzaem dobrze mi znan posta.
— Barbara! — wykrzyknem.
Przypada do mnie radonie. Przybrana bya w spódniczk

z barwnych piór, a na piersiach jej byszczaa i brzczaa przy

kadym ruchu masa zotych acuchów, ogromnych medalio-

nów i kosztownych kamieni.

Uciskaem j serdecznie, ale pierwsze moje sowa byy
sowami ostrzeenia:

— Po co si obwiesia tym elastwem? Zaraz nam Marsjan

sprowadzisz na gow . . .

— Wiem, wiem, ale . . . ja tu specjalnie nie dbaam o swój

wygld zewntrzny ... a wtem wpada chopak z wieci od
Izolka, e wielki Andra nadchodzi ... to ja ap za wszystko,

co znalazam pod rk.
— Tak si ju przyzwyczaiem do dzikusów, e moe

na twój widok nie zemdlabym — odparem z umiechem —
W kadym razie zdejmuj czym prdzej t niebezpieczn biu-
teri ... w jej miejsce powie sobie lepiej wicej piórek!

Po przywitaniu si z innymi piknociami udalimy si
w gb pieczar o cianach jprzetkanych yami wieccego
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— Barbara! — wykrzyknem
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kruszcu. W jaki czas póniej zasiadem z Barbar na pas-

kim gazie, wyoonym skórami. U stóp naszyci pluskao

ciepe ródeko.
— Przebudziam si w dungli — opowiadaa — wokó

byo przepiknie, ale si bardzo baam, szczególnie wy . . .

Najgorsza jednak bya samotno ... w dzie czuam si jesz-

cze jako tako, ale te dugie, upiorne noce . . — wzdrygna si.

— Chyba nie baa si duciów, jeste specjalistk od nich?

— Nie artuj! Baam si wszystkiego . . . zwariowaabym
na pewno, gdyby mnie nie odnalaz Izolk. Odtd yj z Mzau-
rimi jak dzikus. Czy to nie fantazja? Tu tak licznie, wieczne

lato, ci dzicy tacy dobrzy dla mnie . . . Zawsze marzyam o

ucieczce od cywilizacji na ono natury i . . . sprawdzio si!

— Nie pojedziesz wic ze mn?
Barbara zarumienia si.

— Nie mog ... to mój m — wskazaa na Izolka, roz-

mawiajcego w pobliu z Tetit.

Zatkao mnie.
— By dla mnie taki dobry i delikatny . . . Mnie interesuje

wiat duchów, on jest czarownikiem. . . mamy tyle wspólnego.
— Tak szybko dogadalicie si? W jakim jzyku?
— Tutejszym . . . poematów nie mogabym jeszcze two-

rzy, ale ju wiele rozumiem i co nieco potrafi wypowie-
dzie.

Zamilka na chwil, po czym podniosa na mnie zaza-
wione oczy.

— Co zreszt miaam robi? Mylaam, e ju nigdy nie

wyjd z tej dungli . . .

Ujem j za rk.
— Barbaro kochana, — powiedziaem powanym gosem

— nie masz si co usprawiedliwia, ani czego aowa. Izolk

to dobry czowiek, dungla wenuzjaska to prawdziwy raj, a

jak kiedy zechcecie, to si przeniesiecie w strony bardziej

cywilizowane . . . Niech si tylko ta wojna szczliwie skoczy.
— Nie tskni do cywilizacji, — odpowiedziaa rozpro-

mieniajc si — bdzie mi tylko brakowa naszych przyja-

ció, ale moe si odnajd, a ty mnie chyba czasem odwiedzisz?

Obiecaem.
Izolk wkrótce wróci do osady. Pragn dopilnowa uwi-

zionych Kajnów i wyjani co zaszo wodzowi plemienia, gdy
przyjmie do przytomnoci.
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— Na yczliwo Ngauba moesz liczy — zapewni mnie
przed odejciem. — Panowanie Kajnów to dla niego utrata

wadzy.
— A jak si ukadaj wasze wzajemne stosunki? — spy-

taem, pamitajc jak szef Mzaurich w mniemaniu, e ma
przed sob Izolka, popycha mnie bezceremonialnie na stop-

nie piramidy.
— Dobrze . . . cho mógby mi okazywa wicej szacunku.
— A nie zazdroci ci Barbary?
— Ma na ni oko, lecz ona Bulbit trzyma go elazn

rk.
Gdy naczelnik Ngauba si ockn, by zachwycony zmian

sytuacji. Goci nas po królewsku i nie chcia puci. Mnie si
jednak pieszyo w dalsz drog. Izolk co prawda zapewnia,

e Kini obieca znowu przyjecha, ale wypadki wojenne mogy
mu przeszkodzi w tym zamiarze.

Przed odjazdem odwiedziem uwizionego Senfira. Ksi-
spokornia i z niepokojem wypytywa si o swoje dalsze losy.

Powiedziaem mu. e pozostanie tutaj jako zakadnik przeciw

imperialistycznym zakusom Kajnów. Gdy si dowiedzia, e
odjedamy, baga, by go zabra ze sob.
— Nie mog y bez Tetit! — owiadczy tragicznie i

doda, e woli raczej wyrzec si wadzy i swych rodaków ni
jej.

Przedstawiem Tetit lojalnie jego prob. Posza do niego

i powiedziaa mu, e owszem lubi go i kocha jak brata, ale

nigdy nie bdzie jego on. Przyj t odpowied z kamienn
twarz i ju nie nalega.

egnani zami Barbary i okrzykami Mzaurich, ruszylimy

rzek Danga ku morzu. Dostalimy dug ód i szeciu silnych

wiolarzy. Pada gorcy deszcz. Byo jak w tureckiej ani»
ale nikt nie narzeka, bo chmury i opary nad rzek chroniy

nas w duym stopniu przed Marsjanami.
— Jeszcze ci nie przeprosiem — powiedziaem do Tetit

— za mój wybuch po tym wypadku z dyskiem . . .

— Ju dawno zapomniaam. Wszyscy bylimy podniet

ceni — dodaa pojednawczo — szkoda tylko, e mi nie wie-

rzysz: myl nasza naprawd przyciga wydarzenia.

— Troch w ito wierz i dla pewnoci staram si ju nie

myle o ataku dysków i innych moliwych katastrofach,

natomiast wyobraam sobie, jak szczliwie dopywamy da
wyspy czarowników.
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— To lepiej ... a modlisz si o to?

— Czsto si modl ... o to i o inne rzeczy.

— Patrz na nie. jako na ju obecne, zrealizowane. To

otwiera Bogu drog do dziaania.

— A bez tego nie moe?
— On zawsze zatrzymuje si z szacunkiem przed nasz

wol. Jeli prosisz o co jedn poow duszy, a w drugiej ho-

dujesz wtpliwoci, niepewne myli, ponure obrazy . . .
wi-

esz Mu rce.

Poganka uczy chrzecijanina — pomylaem. Objem
zot posta Tetit serdecznym spojrzeniem. Zyem si z ni

bardzo przez t wspóln podró. Byo mi z ni dobrze i spo-

kojnie. Pokochaem j. ale to nie byo owo zakochanie si, któ-

re przeywaem tyle razy. z jego napiciem, niepokojem i

wzruszeniami. To byo co nowego i innego, czego na

razie nie byem w stanie okreli.

Nazajutrz niebo si przetaro. Koo poudnia wielki,

transportowy dysk pojawi si tu nad nami. mknc z ogromn

szybkoci. W jednej sekundzie dalimy nurka do rzeki, szu-

kajc w jej nurtach ratunku przed spodziewanym atakiem.

Nie zauwaono nas jednak lub nie miano chci zajmowa si

nami. Dysk przemkn i nie pokaza si wicej. ód nam

ucielca, lecz odzyskalimy j póniej. Ja, niestety, zgubiem

w wodzie dezyntegrator.
* * *

Morze! Byszczao przed nami niby pynne srebro, oddy-

chao nieogarnion przestrzeni. Zoli i Paumi widzieli je po

raz pierwszy w yciu. Stali bez sowa, zachwyceni i troch

przeraeni jego ogromem.

Mzauri poegnali si i zawrócili w gór rzeki. Nie mieli

odwagi zapuszcza si na pene morze. Miaem nadziej, ze

u ujcia Danga zastaniemy plemi Spaxów, doskonaych

eglarzy, którzy nam pomog w dostaniu si na wysp Am-

gów. Wiosk ich jednak strawiy marsyjskie dezyntegratory.

a po nich samych ani ladu. Zginli lub przenieli si w bez-

pieczniejsze strony.

Zabralimy si ju do budowy odzi, gdy Paumi odkrya

w nadbrzeach zarolach „katamaran" w dobrym stanie.

Brakowao mu tylko agla, ale sporzdzilimy go bez trudnoci.

Wszystko bvo gotowe do drogi, a tu, jak na zosc zrobia

si liczna pogoda, bez chmurki. Balimy si wypywa w

tych warunkach, tym bardziej, e dyski patroloway znowu
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'Okolic. Ukryem wic katamaran w wskiej zatoce, wcini-
tej mocno w ld i ocienionej gaziami rozoystych drzew.
Sami wylegiwalimy si caymi godzinami na piasku lub k-
pali. Zoli i Paumi pocztkowo obawiali si morza, obecnie

rozkochali si w nim na dobre. Wychowani nad jeziorem py-
wali wietnie.

Wreszcie siódmego dnia pogoda si zmienia. Sipi desz-

czyk, chmury szy nisko, wiatr d w idealnym kierunku. Za-
bralimy si wanie do adowania zapasów ywnoci na
katamaran, gdy z morza wynurzyy si dwa gigantyczne ó-
wie. Ich tarcze nie byy, jak zazwyczaj paskie, ale wysokie,

w ksztacie wanny odwróconej dnem do góry. Suny prosto

na nasz ód.
— Zniszcz j! — krzykna ostrzegawczo Paumi.
Rzuciem si z Zolim ku tym ywym czogom, by je za-

wróci z trasy marszu. Pochoway tylko by do wntrza sko-

rupy i szy dalej nieubaganie. Wsadzilimy zatrute strzaki w
jam, gdzie pochoway gow, lecz ostrza nie mogy przebi
twardej skóry.

Widzc, e nie dajemy rady, Tetit i Paumi skoczyy do
odzi, usiujc j cign na wod. Dopadlimy i my. W
ostatniej chwili udao si usun katamaran z drogi ówi..Nie
zboczyy ani na krok, przesuny si koo nas obojtnie, nie

zareagoway te, gdy Paumi i Zoli wdrapali si na ich grzbiety,

by zay przyjemnoci jazdy.

Krzyknem, eby zsiadali co prdzej i biegli po owoce.

W pó godziny póniej bylimy ju na penym morzu.

Wyspa czarowników, zwanych po kuwilisku „amgami",

leaa koo 30 kilometrów od naszej wyspy. Pamitaem dobrze

jej pooenie. Nie mielimy kompasu i innych przyrzdów
eglarskich- ale za drogowskaz suyy wysepki, porozrzucane

po horyzoncie. Przez ostatnie soneczne dnie dobrze je przestu-

diowalimy z wysokoci wielkiego drzewa. Tymczasem desz-

czyk zmieni si w gorc ulew, podniosy si nad wod opary,

brzeg znikn, a pooenia soca na niebie nie mona byo
odgadn. Ogarn mnie niepokój.

Co wicej, im dalej w morze, tym fale potniay, a wiatr

stawa si gwatowniejszy. Paumi i Zoli rozchorowali si. Tetit

za to czua si w swoim ywiole. Twierdzia, e kocha fale i

wicher, a gdy jej owiadczyem, e straciem zupenie orien-

tacj, odpowiedziaa pogodnie:
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— A, zawsze gdzie dojedziemy.

Dopiero po kilkunastu godzinach wiatr przycich, chmury
si rozeszy, z oparów wyoniy si jakie wyspy, ale adna z

nich nie bya na pewno „Ava-Amgai". Skierowaem ód ku
najbliszej.

Soce dotykao ju prawie widnokrgu i brzegi wyspy
byy tu, gdy na niebie pokaza si dysk zwiadowczy, marsyjski.

Zanim moglimy pomyle o skoku w wod. dysk spad na
nas jak jastrzb. Z jego boku wysuna si lufa wielkiego dezyn-

tegratora. Jeszcze sekunda i zginiemy w pomieniach. Dysk
zatrzyma si koo nas. ze trzy metry ponad powierzchni morza.
Przezroczysta kopua podniosa si. Wyjrza spod niej tylko

jeden pilot . . . Broxan.

Patrzylimy na siebie bez sowa, póki nie przemówi:
— Dokd to?

— Na wysp czarowników, ale zagubilimy si we mgle
i deszczu . .

.

— Leaa tam — wskaza w prawo ^ lecz na próno by-
cie jej szukali, znika. Sami od dawna chcielimy si dosta do
amgów . . . wyspy nie ma . . . lub j zaczarowali.

— Skd masz ten dysk?
^ Którego dnia spad mi z nieba niemal pod moje -stopy.

Wewntrz leay dwa trupy bez gów. Wasza to sprawka?
— Tak.
— Dzikuj.
Osobliwa wdziczno . . . czy ujawni si te w czynie?

Czy ten Marsjanin, który dzikuje za zabicie swoich wspóro-
daków, bo w ten sposób zyska dysk. zdolny bdzie do szla-

chetnego gestu wobec swych wrogów?
— Miae przy sobie dezyntegrator — zauway — gdzie

on jest?

— Zgubiem w wodzie.
— Masz tu drugi.

Wyj z wntrza dysku rczny dezyntegrator i rzuci
mi go.

— Jeli wpadniecie kiedy w rce Marsjan — powie-
dzia — nie zdradcie, e was puciem cao. Do widzenia!

Zatrzasn kopu nad gow i w sekundzie znikn w
przestworzach.

— To jednak i on ma serce — stwierdziem.
— Obudzie je — dodaa powanie Tetit — wiadczc

mu dobro. Widz teraz, e miae racj tam w dungli . . .
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Przez wsk, skalist po obu stronach cienin, wpyn-
limy do podunej zatoki. Jej rodkiem pyna struga czys-

tej wody, reszt powierzclini pokryway wielkie jak balia

nenufary, z których wystrzelay w gór gigantyczne kwiaity^

koloru róowego, a ksztatu lilii. Chcielimy dobi do brzegu,

cho jego niemal pionowe ciany nie wyglday gocinnie.

Po kilku daremnych usiowaniach utkwilimy w labiryncie

rolinnoci. Mona by si dalej przebija przy uyciu dezyn-

tegratora, ale pod cieniuk warstw wody leao bagno, w
które nasz katamaran zary si „na amen" . . . ani w przód,,

ani w ty.

Zapada ciemna noc, bez zorzy. Z bagnistej topieli powy-
aziy we. Nie czyniy nam bezporednio adnej krzywdy,,

ale poary nasze zapasy ywnoci, zabieray -si do naszych
przepasek z grzybowej skóry, okrcay si wokó nóg i rk.
Ca noc spdzilimy na walce z nimi. Dopiero wschodzce
soce przepdzio je skutecznie.

wiato dnia, cho uwolnio nas od nieproszonych goci,

ukazao nam jednoczenie ca dramatyczno naszej sytua-

cji. O ruszeniu odzi z miejsca nie byo co marzy. Trzeba
wic jako inaczej dotrze do brzegu, ale jak? Licie nenufa-

rowe zapaday si pod naszym ciarem, czarna ma pod na-

mi nie miaa dna.

Niedaleko kilka wielkich gazów wychylao si na po-

wierzchni. Leay na drodze do brzegu — dotrze do nich,

a bdzie bliej. Dalej wystawa te z bagna pie wielkiego

drzewa. Zdjlimy maszt. Uczyni on most do najbliszego

gazu. Zostawilimy bezuyteczny katamaran i przy pomocy
masztu dostalimy si na pierwszy gaz. Nie bez przygód:

caa nasza czwórka wymazana ju bya lepkim botem po szyje.

Maszt przydawa si dalej . . ostatni gaz. Dzieli nas od
twardego brzegu ju tylko ze dwadziecia kroków. Do pnia,

na którym ostay si jeszcze wiksze konary, mona si dos-

ta posugujc znowu masztem, ale czy nas utrzyma? Dotar-

em do pierwszy — ani drgn . . . dobrze, ale co dalej? Tam
znowu co wystaje, a potem bliej brzegu moe ju by twarde

dno. Skinem na reszt, eby si przesunli na drzewo.

Siedlimy ju na nim wszyscy okrakiem, jakby bawic
si w konn jazd, gdy Paumi wrzasna:
— Dysk marsyjski!

Nadchodzi wolno od cieniny. Zauwayem drugi i trze-

ci, wysoko ponad naszymi gowami . . . obniay si. W oka
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mgnieniu bylimy w bocie, zanurzeni po szyje. Nakrylimy
si od góry nt;nufarowymi limi. Zrobiem kilka d/iurek.

eby widzie, co czyni nasi wrogowie. Wszystkie trzy statki

byy teraz niziutko. Jeden z nich przeszed tu nad nami. Po-

czulimy na par sekund odrtwienie w caym ciele, omal
nie pucilimy z rk zbawczych konarów i sków i nie po-

grylimy si w topieli . . . Dysk zatrzyma si przy katama-
ranie.

Piloci marsyjscy otworzyli przezroczyst kopu, co
mówili midzy sob. Mnie za przysza myl, e jeli zaczn
si zastanawia, jak zaoga odzi wydostaa si z puapki i

zobacz maszt, dojd „po nitce do kbka", czyli do nas.

Wychyliem si ostronie i zepchnem koniec masztu w boto.
Za chwil znikn cay w czarnej mazi. Ale Marsjan nic inte-

resoway losy zaogi. Dysk osiad na gazach, które nie-

dawno opucilimy. Jeden z pilotów wyszed i w jakie na-

czynie pobra próbk bota.

Wanie podawa j towarzyszowi, gdy Tetit obok mnie
poruszya si gwatownie i krzykna.
— Cicho! — syknem — Co tobie.^

— We — odszepna ; ale i ja ju wiedziaem, co byo
powodem jej okrzyku. Czuem oblizge sploty i na moim
ciele, gady nie podaroway grzybowej skóry . . .

Marsjanie usyszeli okrzyk. Stojcy na zewntrz pilot

wskoczy do rodka dysku. Jednoczenie ten sam krzyk usy-
szay wida wielkie ptaki na dugich nogach, które chodziy
przy brzegu, podniosy bowiem w niebo straszne larum.

Marsjanin, uspokojowy widocznie, e i pierwszy okrzyk
wyda ptak, wyszed znowu z dysku, podniós z gazu naczy-

nie, które upuci w popochu, i pobra now próbk bota.
— Ale oni si boj — szepna mi w ucho Tetit.

— To znaczy, e walka trwa jeszcze i musz ich niele
pra — odparem — Ach, te we . . . ju po mojej przepasce. . .

— To najmniejsze zmartwienie . . . boj si. czy wyjdzie-

my ywi z tego bagna ... to byoby straszne gin w tej to-

pieli lub z godu . . . par kroków od brzegu . .

.

— Co tobie, Tetit? Skd te ponure obrazy, gdzie twoje
teorie? Wstyd si! Ja ju widz nas na brzegu, zadowolonych
i bezpiecznych . . .

— Przepraszam, Andra ... to chwila saboci . . . dzikuj
za przypomnienie . .

.
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Marsjanin wsiad z powrotem do dysku. Odlecieli. Dwa
pozostae statki krciy si nadal w pobliu. W tych warun-
kach nie mona byo nic przedsiwzi, ale nawet gdyby
nieprzyjaciel przesta nas niepokoi sw obecnoci, co mog-
limy zrobi? Brzeg taki bliski, a taki nieosigalny.

Koo poudnia nadcigny chmury, pada ciepy „kapu-
niaczek". Dyski wyldoway na przeciwlegym brzegu i stay

nieruchomo. Moe piloci urzdzali sobie drzemk? Wysu-
nem si do pó ciaa z bota, by lepiej rozejrze si w sytua-

cji. Beznadziejna . . . Lecz co to? Niedaleko od nas nenufary

i kwiaty poczynaj drga. Do uszu dochodz dziwne kwiki

i pluski. Nagle widz — bagno roi si od stworze podobnych

do ziemskich krokodyli i wenuzjaskich „zurari", z t ró-
nic, e maj po bokach szerok bon, czc przednie ko-
czyny z tylnimi, a eb wyduony w rodzaju dzioba rozsze-

rzonego na kocu jak yka.
— Luabi! — wykrzyknli niemal jednoczenie Zoli i

Paumi.

Zoli doda:
— One ywi si wami i rybami . . . mona na nich

jedzi jak na ,,zurari" ; nie boj 'si i lubi ludzi.

— To apmy si za nie, gdy podpyn! — zawoaem.
— Cicho! — szepna Tetit — bo si sposz i nie pod-

pyn.
Gdy niebo pokryy chmury, we zaczy mielej poka-

zywa si na powierzchni i pewnie dlatego „iaubi" ruszyy
na owy. Wokó nas zebrao si szczególnie duo gadów, zwa-
bionych grzybowym zapachem naszych przepasek. Obray
nas z nich zupenie, niemniej nadal roio si ich wokó mnó-
stwo. Nie potrzebowalimy wic dugo czeka na „Iaubi".

Kademu z nas udao si wsun na grzbiet przepywajcego
„krokodyla". Ruchami rk i nóg skierowalimy je ku brze-

gowi.

Balimy si jednak wychodzi na na widoku Marsjan.

Na szczcie w jednym miejscu otworzya si w skaach niska

i ciemna rozpadlina, tworzc rodzaj naturalnego tunelu.

Padlimy w nim na mokry wir. Wyczerpani fizycznie i ner-

wowo, momentalnie popadlimy w ciki sen, graniczcy z

omdleniem.
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Rozdzia X

CZEKA NA NAS TAK I LA

Dopiero póno w nocy doszlimy do siebie. Gód nam
dokucza, ciaa •swdziay pod grub pokryw bota^, które

zaschnwszy stao si podobne do gumy i nie ciciao scio-

dzi. Zoli wyjrza na zewntrz i przyniós wiadomo, ze

zatoka jasno owietlona zorz, a nad jedn ze ska unosi

si dy^k, wiecc jak gwiazda. Balimy si wyciodzi.
Poniewa z wntrza tunelu szed prd powietrza. Tetit

stwierdzia, e musi mie wyjcie z drugiej strony.

— Nad zatok same skay, — powiedziaa — moe tunel

zaprowadzi nas w dungl, a tam znajdziemy poywienie.

Poszlimy. Tu i tam yka wieccego kruszcu dawaa

troch jasnoci. Tunel nieco si podnosi, stawa si coraz,

suchszy, lecz po pitnastu minutach znowu si opuci. Dnem

jego pyn strumyk zimnej, jak lód, wody, która ugasia na-

sze pragnienie. Dalsze dwadziecia minut i wyszlimy na

now, niewielk zatok, otoczon skaami, z której wyjcia

nie mogem dostrzec. Ale nie o wyjciu mylaem teraz. Tu
koo brzegu, kilkanacie metrów od nas, dobrze widoczny w
blaskach zorzy stoi — chyba mnie oczy, nie myl — móji

kochany jacht „Takila". A na pokadzie kto si niecierpliwie

przechadza . . . serce mi bije mocno ... to Kini . . .

— Kini! — zawoaem niepewnie.

— Andra! — odpowiedzia radosny okrzyk i za chwil

znalazem si w objciach mego druha.

— Chodcie szybko do rodka! — wezwa nas — zaraz:

si zanurzymy pod wod. eby nas jaki dysk nie zaatakowa . .

.
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Marsjanie opanowali powietrze i ld, natomiast gbiny mor-
skie nale niepodzielnie do nas.

Wewntrz statku spotkaem przede wszystkim Zul, na-

rzeczon Kiniego. a zaraz po niej wyszed ku nam modszy
brat Kiniego, Aba. Chopak wyrós i zmnia. Nie pozna-
bym go, gdyby nie to, e pozostaa mu ta sama poczciwa i

umiechnita gba. ula niewiele si zmienia: ten sam war-
kocz, te same dobre oczy, w których malowaa si yczliwo
dla caego wiata.

Zanurzylimy si natychmiast. Statek wypyn z zatoki

i dalsz jazd Kini przekaza automatycznemu pilotowi.

— Jak to si stao, — spytaem przyjaciela — e si
tu znalaz z „Takil"? . . . wygldao, jakby czeka na nas.

— Czekaem . . . Amga-Amga Xudri powiedzia mi, e tu

was znajd.
— Xudri? Syszaem, e wyspa amgów znika.
— Bo j otoczyli „polem zudzenia".

ula czy Zeila, jak j nazywa Kini, przygotowaa nam
po'siek. Jedlimy apczywie, a potem zabralimy si do zci-

gania bota, które jednak okazao si jakim przedziwnym
botem. Utworzyo bowiem prawdziwe kostiumy gumowe,
grube na 2 cm przynajmniej, cile przylegajce do ciaa —
nic dziwnego, e Marsjanie si nim zainteresowali. Z niema-

ym trudem pozbylimy si tych nieprzyjemnych strojów, wy-

kpali i woyli na siebie lekkie i wygodne „zany", barwne
i wzorzyste.

Zebralimy si potem wszyscy w saloniku i Kini rozpo-

cz opowiadanie.

Zjawi si on w stolicy Wenus. Kamiru, tu po wydadze-

niu czci urzdze ochronnych, gdy caa nasza grupa sie-

dziaa ju pod kluczem. Wenuzjanie przypuszczali, e nie dzia-

alimy wasnowolnie. Podejrzewali [niezwykle siln sugesti

hipnotyczn lub t.zw. „brain washing". Mieli nas podda od-

powiednim zabiegom, ale stana na przeszkodzie inwazja z

Marsa. Kto móg, opuszcza w popochu stolic. Wtedy Nara,

gubernator Wenus, powierzy Kiniemu nasze ciaa z marsyj-

skimi duszami, radzc, by je zawióz do 'starego czarownika

Xudri.
— On na pewno co pomoe — powiedzia.
— Gdy wic wokoo szalaa inwazja, — mówi Kini —

wiozem was pod wod na wysp Amgów. Moe i dowióz-

bym szczliwie, gdyby nie to, e w pobliu Ava-Nari, na
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której ley Góra Strachów, zdarzy si wypadek. Takila

wpada w zasig wybuciu podwodnego wulkanu i mu zale-

pi urzdzenia do pobierania tlenu z wody morskiej. Popsuy

•5i te aparaty filtrujce wod do picia. Musielimy si

wynurzy.
— To by kto jeszcze z tob?
— O tak, nie mówiem? Paciorek. Imla, Zeila i Aba . .

.

Przeprowadzalimy napraw u ujcia rzeczki w dobrze za-

maskowanym miejscu. Praca w pocie czoa trwaa par godzin,

upa panowa nieznony, tote nie oparlimy si pokusie k-

pieli w rzece. Potem litociwa Zeila poprosia, ebymy poz-

wolili wykpa si i winiom. Rzeczywicie wygldali

bardzo biednie, duszc si i rozpywajc w potach, gdy kh-

matyzacja pjzestaa funkcjonowa w kabinach. Kpicych si

mczyzn p'ilnowaem z jednej strony Takili, nad kobietami

trzymaa stra z drugiej strony Zeila. Paciorek naprawia

jeszcze co wewntrz statku, a mojej kochanej siostrzyczce

Imli zachciao si wieych owoców i zagbia si w las z Ab.
— Teraz zaczynam rozumie — wykrzyknem.
— To do póno — burkna pod nosem Tetit.

— My natomiast nie moglimy wtedy zrozumie, dlacze-

go na widok wody nasi winiowie okazali strach i wzdrygali

si przed wejciem do rzeki. Przymusilimy ich i po chwili

zasmakowali w kpieli. Pukali si ju par minut, gdy zauwa-

yem dysk marsyjski. patrolujcy wybrzee. Poleciem Zeili,

by uwaaa na obie grupy, a sam pobiegem do wieyczki

Takili Zdyem wycelowa z dziaka i zniszczy dysk. za-

nim nas zaatakowa . . . Marsjanie w waszych ciaach wyko-

rzystali zamieszanie. Który z nich schwyci Zeil za nog i

cign do wodv. Zanim si podniosa i odnalaza utracony

w rzece pistolet, winiowie znikli w dungli. Pogo me

daa wyników. Tylko Imla i Aba wracajc z owocami natknli

si na Len i Joe'go i zdoali ich uj.
— Wobec tego nie wiemy nic co si dzieje z Nancy .

.

.

no i Nemo nam znowu znikn, — wtrciem uwag — a gdzie

s Lena i Joe?
— Pojechalimy naprzód w gór rzeki Danga do Mzau-

rich proszc, by was szukali, a stamtd na wysp amgow.

Tam Lena i Joe doszli do siebie bez pomocy czarów Xudnego

i opowiedzieli nam wasz histori. Od czarowników udalimy

si do podwodnego miasta Wenuzjan. skd prowadz om

walk z Marsjanami.
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— A jak wyglda sytuacja wojenna?
— Po zniszczeniu przez was czci urzdze ochronnych,

Wenuzjanie zorientowali si, e czeka ich inwazja. Za póno
jednak byo na przygotowanie skutecznej obrony. Gdy atak
nastpi, opór ich zaama si w kilka minut. Przeciw tysicom
marsyjskich dysków mogli wystawi zaledwie setk wasnych.
Wiksza ich cz ulega natychmiastowej zagadzie. Tylko
niewielka garstka schronia si na ksiycu i w gbinach mor-
skich. Z tych podwodnych baz nkaj najedc, jak tylko

mog. Naszej grupie udao si niedawno zniszczy niewielkie

zgrupowanie dysków nieprzyjaciela na znanej ci Górze Stra-

chów.
— Zniszczylicie dyski nie nadajce si ju do niczego,

a o mao i nas nie zabilicie . . .

— To ty tam bye?
— Tak, ale o tym potem. Mów dalej o wojnie!

— Niewiele pozostao do powiedzenia. Marsjanie prze-

transportowali ju setki tysicy swoich osadników i pchaj
ich do wielkich miast. Dotychczasowi mieszkacy zostali wy-
bici lub uciekli w dungl i czyni stamtd wypady. Marsja-

nie odwzajemniaj si im ze strasznym okruciestwem.
— Czy nie przyjdzie jaka odsiecz z kolonii wenuzjaskich

spoza systemu sonecznego?

— Na to tylko liczymy ... ale i tam nie byli nastawieni

na wojn. Sporo czasu upynie, zanim wyprodukuj do bo-

jowych dysków do skutecznej kontrakcji.

— To ich Marsjanie mog ubiec i pierwsi zaatakowa.
— Nie, bo nie znaj drogi i sposobu pokrycia w tak

krótkim czasie niezmiernych odlegoci midzygwiezdnych.
To sekret Wenuzjan.

— Czyli czekajmy na odsiecz ... A gdzie nas teraz wie-

ziesz, na wysp amgów?
— Nie, do podwodnej bazy. Szykuje si nowa wyprawa

i „Takila" potrzebna.

Rozmowa si przerwaa. Aba zabra Tetit, Paumi i Zoli

i oprowadza ich po statku, po czym mieli i spa, Kini po-

szed do wieyczki, ja zostaem z Zul. Wypytywaem si, jak

si czuje Lena i Joe, co robi . . . ula rzucia kilka odpowie-
dzi, nagle zapytaa prosto z mostu:

— Czy ty j jeszcze kochasz?

— Dlaczego si pytasz?
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— A, bo lepiej, eby wiedzia . . oni pobrali si w cza-
sie pobytu na wyspie amgów. Wiem, e miaa pewne wtpli-
woci ze wzgldu na ciebie, ale rozwieli je Xudri i Icsidz
Piotr, który si tam znalaz w czasie inwazji.

Wiadomo zamroczya mnie na chwil, po czym wydu-
siem z siebie:

— Co za wyspa! straciem na niej Dorot, a teraz
Len . . . wszystko za spraw tego starego amgi ...— Rozmawiaam z Xudri — rzeka powanie — „Lena
kocia tego wysokiego chopca" powiedzia do mnie „s sobie
potrzebni... Andra to przeboleje... nie martw si!"— Pewnie, e przebolej . . . nabieram w tym coraz wik-
szej wprawy — odpowiedziaem cierpko.

— Tym bardziej przebolejesz — umiechna si — majc
ze sob takie urocze -stworzenie jak ta Tetit . . .

Wanie Aba prowadzi zwiedzajcych przez salonik w
drodze do wieyczki.
— Co tu mowa o mnie? — spytaa Tetit przechodzc.— ula namawia mnie do maestwa z tob ... co ty

na to?

— O nie! Czy po to skoczyam przez tysice lat, eby
ugrz w maestwie? Musz przedtem pozna ten nowy
wiat, taki ciekawy! A poza tym, skd wiesz, e pa-sujemy do
siebie?

— Chyba nam byo dobrze razem?
— To niczego nie dowodzi. Trzeba zbada, czy nasze

radiacje psycio-fizyczne harmonizuj si ze sob. Chyba przez
ostatnie tysiclecia udoskonalono odpowiednie aparaty?

— Nie syszaem ... ale to nie s sprawy, o których
moe decydowa maszyna . . .

— Ju mi mówie, e u was to wszystko polega na
,,zakochaniu si" ; ale na uczuciach nie mona budowa
szczcia. W moich czasach, gdy na kogo przyszo miosne
oszoomienie, zaraz pdzi do lekarza . .

.

— I?

— Pro-sty zabieg: przestawienie kierunków prdu w cz-
ci mózgu i zaraz wszysitko przechodzio.

— Okropne . . . jeste rol>ot nie dziewczyna!
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Zielone odmty. Miliony barwnych ryb, duych i maych

i jeszcze mniejszych, firanki meduz. Tu i ówdzie jaki olbrzym

morski przygldajcy si ciekawie suncej cicho „Takili".

Wreszcie podwodne miasto. Dziesitki przezroczystych kopu,

dwie ostre wieyce. Pod kopuami budynki i ogrody. Podob-

ne wszystko do bazy ksiycowej, lecz spowite seledynowym

welonem morza.

Statek osiad w specjalnym doku. Natychmiast wykwita

nad nami próniowa kopuka. Pompy wypchny wod. Mo-

glimy wysiada.
Czekali na nas moi przyjaciele dawni i nowi: ksidz

Piotr, zwany przez Kuwiliczyków Nada Piri, Paciorek z Iml,

Zbyszek z Magd, Joe z Len. Powitanie byo radosne i ser-

deczne, pene pyta rzucanych chaotycznie i krótkich odpo-

wiedzi. W oczach Leny wyczytaem przez chwil niepokój,

który znikn, gdy przywitaem si swobodnie, yczyem

szczcia . . . yczyem naprawd szczerze — co byo, to byo.

ale oboje byli mi tak bardzo drodzy i bliscy, e chciaem ich

widzie opywajcych w rado i wszelk pomylno.
Wyszed nam te na spotkanie mody Wenuzjan Akra,

komendant bazy, energiczny, inteligentny i niezwykle urodzi-

wy, a za pikny na mczyzn. Zaj si przede wszystkim

Tetit i wida byo, e mu si niesychanie podoba. Rozpro-

wadzi nas zaraz po kwaterach. Znalelimy si z Tetit bar-

dzo daleko od siebie. Byem zy.

Spotykalimy si ijednak do czsto, bo kady miesz-

kaniec bazy bez wzgldu na wiek i ple musia przej prze-

szkolenie bojowe. Polegao ono przede wszystkim na zapoz-

naniu si ze specjalnym aparatem do fruwania, zwanym po

wenuzjasku „gaur", któr opisuj gdzie indziej. Taktyka

Wenuzjan polegaa na podjedaniu odziami podwodnymi jak

najbliej baz marsyjskich i atakowaniu ich maym oddziaem

fruwajcych „komandosów". Byli oni trudniejsi do wykrycia

i zniszczenia ni dyski, mogli bowiem przemyka si mi-

dzy drzewami lub te nad ich czubkami i spada niespodzia-

nie na nieprzyjaciela.

Przeszkolenie zajmowao sporo czasu, ale mielimy ka-

dego dnia take kilka godzin wolnych. Czuem si w nich

osamotniony, bo Tetit przebywaa wtedy najczciej w towa-

rzystwie Akry lub ksidza Piotra. Paciorek i Zbyszek trzy-

mali si swoich on i dzieci. Kini z Zul i Ab pojechali

gdzie „Takil". Joe i Lena zapraszali mnie do swego towa-
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rzystwa. ale mi si wydawao, e psuj im troch nastrój swo-

j obecnoci, nie mogem jeszcze czu si z nimi zupenie
swobodnie.

Z ksidzem Piotrem na sercowe tematy nie rozmawiaem,
a i on ici delikatnie nie dotyka. Dawniej jako atwo byo
mi si przed nim wywntrzac, pyta o rad, teraz porusza-

em wszystkie tematy z wyjtkiem wasnej osoby.
— Co ksidz myli — zagadnem go którego dnia —

o twierdzeniach naszej staroytnej Wenuzjanki? Ona uwaa,
e jak kto si koncentruje ustawicznie na jakiej myli, to

musi si ona urzeczywistni.
— Myl ludzka jest potg — potwierdzi — wiesz prze-

cie, e wystarczy mie wiar jak ,.ziarnko gorczyczne", by

góry przenosi.
— Co ta koncentracja ma wspólnego z wiar?
— Wiara to wanie ten obraz, na którym si koncen-

trujemy, bo go uwaamy za prawdziwy ... a poniewa ka-
dy z nas stale przyjmuje co jako prawdziwe, std zawsze
— podkreli — w co wierzymy. W tym tylko sk, e ta

wiara jest tak czsto wiar „negatywn" . . . nie oczekujemy
powodzenia, zdrowia, radoci, ale spodziewamy si od ycia
wszystkiego najgorszego . .

.

— Racja! tyle razy sysz sam siebie mówicego: „na
pewno mi si to i tamto nie uda", „ja to zawsze musz mie
ppecha", „nic atwo nie przychodzi". ..jestem ju do niczego".

..bd mia dzi okropny dzie" . .

.

— A widzisz ... i gdy tak na co narzekasz, wtpisz, e
moe si zmieni na lepsze, martwisz si, to tylko utrwa-
lasz w sobie wiar ,.negatywn" . . . obraz niemocy, bez-

nadziejnoci, braku ... W ten sposób te wspaniae energie,

które Bóg da nam do dyspozycji, kierujesz ku realizacji

tego, czego nie chcesz i czego si obawiasz.
-- Ale Bóg wie przecie, czego chc naprawd?
— Wie, lecz nie chce za ciebie nic zrobi. To jest

ten ..siódmy dzie", w którym ..odpoczywa". Da ci wolno,
da ci wszystkie potrzebne siy i klucz do nich . .

.

— ... którym jest wiara . . .

— ... i modlitwa. O cokolwiek poprosimy, otrzymamy. .

.

Chodzi tylko o to, eby si zawsze modli do waciwego
Boga.

— Jak to?

— Bóg. do którego ludzie si zwykle modl, to raczej
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boek kapryny, któremu nie ufamy, którego podejrzewamy,
e nie dba o nasze interesy, jest zazdrosny o swoj potg
i znajduje jakie sekretne upodobanie w naszych krzyach.
Wobec tego boimy si czerpa od Niego penymi rkami te

wspaniae moce, których chce, bymy uywaH . . . Skutek?. . .

Pozostajemy ndzarzami ... A jak wreszcie co wemiemy
od Niego, to marnujemy. Wierzc nie w dobrego Boga, któ-

ry jest sam mioci, ale w tak zwany pech, niesprawied-

liwo lo-su, nieuchronno klsk yciowych, sami je sobie

fabrykujemy w yciu.

Zamilk, a ja przez chwil zbieraem oszoomione myli.
—

• Wyglda wic — odezwaem si nagle — e za wszy-

stkie swe niepowodzenia yciowe jestem sam odpowiedzial-

ny .. . A szkoda, to tak przyjemnie zwala win na innych

ludzi, na fatum i okolicznoci, a troch te i na samego Pana
Boga ... e nie wysucha.

— Zjawiaj si w naszym yciu jokolicznoci niezale-

ne od nas, ale zawsze moemy je przezwyciy czy

wznie si ponad nie.

— Skd Tetit, nie bdc chrzecijank, moe tyle wie-

dzie o sprawach ducha?
— U nich psychologia zasza dalej ni u nas, a kada

prawdziwa wiedza o czowieku musi by identyczna z nauk
chrzecijask. Ponadto i w poganach Duch Boy nie pi.

Odczuem potrzeb przemylenia tych spraw i poe-
gnaem ksidza Piotra.

Odeszy ode mnie Dorota i Lena ... co jest we m n i &
takiego, e je odepchno?
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Rozdzia XI

WYZNANIE TETIT

Pierwsze krople deszczu spady na olbrzymi li, pod
którym staem w zasadzce. „A wic za chwil powinno si
zacz" — przesza mi myl przez gow, a serce zabio
ywiej.

Na gowic miaem hem, na jego czubku dezyntegrator,

przed oczyma kóko celownika, przy ustach mikrofon —
wszystko umocowane do hemu. Zamiast pasa miaom koo
metalowe o rednicy nieco wikszej ni przekrój ciaa, po-
czone 7 nim sprynami. Od koa do rodzaju bucików -szy

tamy skórzane. Bya to „gaura" — fruwajcy krg, dysk
latajcy sprowadzony do minimum. Na kole przyrzdy steru-

jce i guziczjk do odpalania dezyntegratora.

Oddzia nasz liczy z czterdziestu wojaków. Podwieziono
nas do wyspy pod wod. Dalej sunlimy przez dungl,
unoszc si niby duchy lene, na poowie wysokoci drzew.
Po dwudziestominutowym locie dotarlimy db osady, prze-

znaczonej na miejsce zasadzki. Miaa kolisty ksztat. Po rodku
zakopano w niej min dezyntegrujc, odpalan zdalnie.

O osadzie tej, wzniesionej niedawno przez uciekinierów

"Z nadbrzenego miasta, dowiedzieli si Marsjanie, mimo e
byta doskonale ukryta w lesie i pozbawiona nawet skrawka
metalu. Postanowili j napa dla zdobycia siy roboczej.

O tym zamiarze dowiedzielimy si dziki telepatycznemu

„wywiadowi" naszych amgów.
Wiadomo te byo, e Marsjanie czekaj na deszcz,

spodziewajc si, e wtedy wikszo mieszkaców znajdzie

si w szaasach i atwiej ich ujm. Szykowalimy Marsjanom
przykr niespodziank. Gdy wylduj w pustej osadzie, z któ-

rej ewakuowalimy uciekinierów. Akra zniszczy ich prostym
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przyciniciem guziczka w aparacie, umieszczonym na pier-

siach. Promie zasigu miny 200 metrów. Nic nie zostanie

po jej wybuchu. Kto z Marsjan znajdzie si poza obrbem
jej dziaania, spotka -si z nami.

Pyny kwadranse denerwujcego oczekiwania. W su-
chawkach zabrzmia gardowy gos Akry:
— Uwaga! lduj!
Mija pi minut, dziesi. Akra informuje ponownie:
— Wyldowali wewntrz krgu naszej zasadzki, lecz

na zewntrz osady. Tworz wokó niej piercie, id ku rod-
kowi. Kiedy usyszycie eksplozj miny, atakujcie!

Potem dodatkowo:
— Uwaajcie na dyski, które zatrzymay si w powietrzu

nad terenem zasadzki!

Przez jaki czas nic si nie dzieje . . . przynajmniej w
moim polu widzenia. Wytrzeszczam oczy . . . deszcz zakrywa
nawet znajdujcych si po moich obu stronach Kiniego i Joe.

Wtem od strony osady dochodz gosy, zmieszane z plus-

kiem spadajcych kropel. To pewnie nieprzyjaciel wszed
midzy chaty i dziwi si, e puste.

Wstrzs ziemi, oguszajcy huk, pd gorcego powietrza.

Mina eksplodowaa.
Skacz do góry: dziesi metrów. Naprzód! Widz wielki

transportowy dysk nieprzyjaciela midzy drzewami. Pochylam
ku niemu gow, przyciskam na kole spust dezyntegratora.

Z mego hemu pyn niewidzialne promienie. Bysno, hukno,
dysk sta 'si chmur pyu. Gwatowny uskok w prawo . . .

byoby ju po mnie — w krzakach sta Marsjanin. Nie
zauwayem go, ale on mnie zobaczy. Strzeli . . . sup ognia

niemal lizn mnie po nogach. Szybki zwrot gowy ku niemu . .

.

trup.

Dalej naprzód! Pode mn pdz w popochu Marsjanie.

Nie patrz w gór, nie widz mnie. Dziesiciu, dwudziestu,

wyszli na ma polank — wietny cel. Strzelam, zabijam,

niszcz . . . Nagle Marsjanie orientuj si, skd idzie ku nim
mier. Jeden podnosi bro ... nie zdy . . . Inni padaj na

mech, strzelaj do góry z pozycji lecej. Boe! co za ogiel
Uskok w lewo. uskok w prawo, strzelam na olep. Cofam

si. Uderzam tyem gowy o pie drzewa. Uderzenie jest tak

silne, e mimo hemu — wstrzs, gwiazdy przed oczami . . .

rce bezwadne, sparaliowane ... to koniec . . . Zaraz ogarnie

mnie ar ognia, potem ciemno . . .
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Wtem czuj . . . e, chyba zdaje mi si, e czuj, bo tO'

niemoliwe ... jak mnie obejmuj czyje ramiona . . . czyje

rce przenikaj w moje. Nie, to nie zudzenie — jestem znów

w akcji. Posuwam si, strzelam, to opadam, to si wznosz.
Znowu dysk — ju po nim. Znowu Marsjanie — spadem
na nici jak orze.

Patki przed oczami znikny, widz ju dobrze, ale nadal

to nie ja poruszam swoimi rkami i gow, ale jaka obca

sia. Mógbym ju chyba sam . . . próbuj. Wadza wrócia do

czonków. Dziaam swobodnie. Ten „kto" mnie opuci.
Z nieba id teraz w dungl potne supy ogniste. To

dyski marsyjskie. co -si unosiy dotd nieruchomo nad polem

bitwy, przeszy do akcji. Widzc pogrom swoich, powicaj
reszt wasnych niedobitków i pal wszystko z nadziej, e
nas dosign.

Gos Akry w suchawkach:
— Odwrót!
Wycofuj si przez dungl. Spotkaem Kiniego — yje,

dziki Bogu! W pó godziny póniej gromadzimy si na

wyznaczonym miejscu. Siedmiu brakuje. Marsjanie w szale

wciekoci pal dungl na chybi trafi, ale tu nam nic nie

grozi. Chroni nas skalne ciany olbrzymiej groty podmorskiej.

Jestem na pokadzie „Takili" ; jest te Joe. Paciorek

i Zbyszek. Popijamy orzewiajcy napój, rozlewany przez

Zul. Przede mn siedzi Tetit. Opowiadam. Sucha uwanie,

a w jej bkitnych oczach skacze wesoy chochlik. Czemu?
— To na pewno — mówi — amga-amga Xudri dopo-

móg mi na odlego w krytycznym momencie ... nie po-

dejrzewaem w staruszku takiego wietnego wojownika.

Kini nic o sobie nie "mówi, lecz od innych wiem. e
walczy jak lew. Ocali ycie Zbyszkowi, który, cofajc si
gwatownie, uwika si w gazie. Magda, ona uratowanego,

dzikuje Kiniemu. Ten -si broni.

Nasza baza otrzymaa teraz wicej statków podwodnych,,
które wypyway z niej czsto, patrolujc i atakujc nieprzy-

jaciela. Powierzono mi komend nad moj star ..Takil".

Akra wyznaczy jako jej zaog: Kiniego i Zul. Joe'go z Len,
Ab i Paumi*). Chcia zatrzyma Tetit w bazie, ale opara

*) Zoli. wedug swego yczenia zosta odstawiony na Wysp
Amgów.
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si temu i przyczya do nas. Ruszylimy w kierunku
znanyci mi dobrze terenów: „Wyspy Zotej Bogini", „Ina-

Kilik", „Wyspy Krysztaowycli Gór" i innycli, na któryci
przeyem niegdy wiele przygód w towarzystwie Kiniego
i „Mew" — porwanych z ziemi dziewczt. Zauwaono w
tamtych stronach wzmoony ruch dysków marsyjskich. Mie-
limy si naocznie przekona, co si tam dzieje, bo wyniki
telepatycznych „zwiadów" naszych czarowników byy niejasne.

Panowaa noc. Moi towarzysze spali w kabinach. Siedzia-

em sam w wieyczce „Takili" przy przyrzdach sterowniczych.

wieci ekran wskazujcy tras. Za szyb czerniaa gbina
wodna. Niby byskawice zapalay si w niej od czasu do
czasu wiecce roje yjtek.

Ogarniay mnie ponure myli. O ile pocztkowo przyjem
spokojnie maestwo Leny, teraz obecno ich obojga na
pokadzie, ich wzajemne spojrzenia i gesty pene uczu,
draniy mnie. Ostatnia rozmowa z ksidzem Piotrem te nie

nastroia mnie pogodnie. Czy naprawd jestem sam przyczyn
swoich zawodów yciowych? Czy to moja wina, e si wa-
sam po planetach, nie wiadomo po co? wóczga bez domu
i celu . . .

Posyszaem ciche krc:.\. Do wieyczki wesza Tetit.

Rozsiada si wygodnie na ssiednim fotelu.

— Nie moesz usn? — spytaem sucho.

Byem niezadowolony, e przysza. I ona gniewaa mnie

ostatnio. W czasie wspólnej ucieczki z „Góry Strachów"

nawizaa si midzy nami serdeczna przyja. Tetit bya
wtedy bezporednia, radosna ... W bazie natomiast zdawaa

si mnie unika, a teraz bya stale jaka zamylona i nie-

dostpna . . .

W tej chwili jednak miy umiech bka si po jej

twarzy.

— Czemu taki zaspiony — spytaa — nie moesz
przebole Leny?

— Przebolaem jeszcze na Marsie.

— Niezupenie . . . wiem, e ci to gryzie, cho nadra-

biasz min . . . Jedno ci powiem: S kobiety, jak ona, o wy-

bitnie „matczynych" uczuciach, które nawet w mczynie
szukaj kogo, kim mogyby si opiekowa, choby duchowo.

Ty jeste typem mocnym, gotowym raczej dawa ni bra . . .

Dlatego Lena wybraa Joe'go.
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— Wcale nie jestem taki mocny, jak ci si wydaje . . .

a jakim typem ty jeste?

Rozemiaa si w gos ukazujc liczne zbki.
— Dotd mnie nie poznae? Jestem gupim typem.
— Czemu taka ostra ocena?
— Jestem gupim typem. — powtórzya — bo pomyl

sobie, e zdecydowaam si przenie w przyszo z mi-

oci ... i to z niemdrej mioci . . . Zakochaam si na

mier w Avaru. lotniku przestrzennym. I on darzy mnie
sympati, lecz jego pierwszym ukochaniem bya przestrze

gwiezdna Wyruszy na wypraw do innej galaktyki i powinien
powróci teraz.

— Jak to?

— Dziki pewnym prawom wspózalenoci midzy cza-

sem a prdkoci podró tam i z powrotem miaa trwa
dla niego tylko niecae sto lat, spdzone w duej mierze

w stanie „zawieszonej witalnoci" czy ..hibernacji". No i wiesz?

Cigle mam nadziej, e go zobacz . .

.

— To niezwyka historia! Czemu jednak nazywasz
swoj mio gupi?

— Bo maszyny wykazay, e nie nadajemy si dla sie-

bie . . . Ponadto na t wypraw poleciaa z nim liczna

lekarka, wpatrzona w Avaru jak w tcz . . .

— Trzeba byo pojecha z nim razem.

— Nie pozwolono mi.

— Naprawd ywisz nadziej, e wróci?

— Dla mnie od jego wyjazdu upyno dopiero kilkanacie

miesicy i jego posta stoi wci ywo w moim niemdrym
sercu. By odwany, twardy, a zarazem bardzo dobry . . . Czy
wróci? Tyle si mogo wydarzy w takiej wyprawie . . . Moe
si te pomylono w obliczeniach czasu powrotu. Nawet may
bd móg spowodowa odchylenie w czasie o kilka setek

lat . . . Rozum mi mówi. e jestem szalona majc nadziej,

lecz serce . .

.

W jej oczach ukazay si zy. Przygarnem j ku sobie.

Ucaowaem, jak wtedy w dungli, mokre powieki. Nie
bronia si. zarzucia mi rce na szyj.

Na t scen wszed Joe. który mia mnie zmieni.
Zmieszani odsunlimy si od siebie.

— Sorry — rzek Joe — nie w por przyszedem, niemniej

ciesz si, e . . .

9 — Wenus w opaach 12S>



— Jeste idiota. — rzuciem mu — nic nie rozumiesz.

Wynielimy si z wieyczki.
— Dzikuj ci — powiedziaem dziewczynie — e mi to

opowiedziaa.
— Ale nie mów nic innym. Dobrze?
Rozeszlimy si. Zapomniaem o swoich ponurych my-

lach. Biedna Tetit. udzi si na pewno.
Rano po ukradkowych spojrzeniach i umieszkach po-

znaem, e Joe wypapla wszystko. Nie szkodzi. Moe Lena
poczuje troszeczk zazdroci . . . Spojrzaem na ni. Zauwa-
ya mój wzrok i odpowiedziaa mi serdecznym wejrzeniem . . .

nie byo w nim zazdroci.

Po tym swoim wyznaniu Tetit odzyskaa dobry humor.
Przebywahmy stale razem. Jej sekret wytworzy midzy nami
now wi.

W dwa dni póniej, rano, zbliylimy si do „Wyspy
Zotej Bogini". By to olbrzymi wygasy wulkan. Jedna jego

krawd zapada si w morze. Wody wtargny do wntrza,,

tworzc zatok. Tetit pamitaa t wysp ze swoich czasów.

Wznosia si tam wtedy wspaniaa witynia Kajnów, powi-
cona bogini mioci, cel pielgrzymek. Obecnie pozostay tam
tylko ruiny. Zot statu bogini Astut ukradlimy w cza-sie

ostatniego pobytu*).

Chciaem wyldowa tutaj i przypomnie sobie dawne„
mie chwile. Tymczasem nasz „peryskop" wykry dwa mar-

syjskie dyski, stojce nieruchomo nad górn krawdzi kra-

teru.

— Strauj — stwierdzi Ki ni — po co?
— Trzeba to zbada — odparem — nic z otwartego

ldowania, ale na poudniowym cyplu w^spy znajduje si
pionowe pknicie w cianie krateru, które schodzi poniej
poziomu morza . . . spróbujemy tam wpyn.

Odkrylimy bez trudu t ogromn szczelin. „Takila"

wjechaa w utworzony przez ni kana. Pionowe ciany daway
doskona zason. Pknicie szo daleko w gb ldu, przesta-

wao by kanaem, a zmieniao si w wwóz.
Wszyscy chcieli wzi udzia w wyprawie, ale zabraem

jedynie Ab. Nasz ekwipunek bojowy stanowiy dwa pistolety

promieniowe, noe, uki z zatrutymi strzakami, lornetka i

*) ,.Porwany w Przestrze", cz III.
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dwie „krótkofalówki", dziaajce na innej zasadzie ni ziem-
skie radio. W tym wszystkim nie byo ani kawaeczka metalu.

Marsz by uciliwy, bo podnoszce si stale dno wwo-
zu zacielay gazy. Po dwu godzinach wwóz si skoczy.
Znalelimy si w dungli po drugiej stronie krawdzi kra-
teru. Teren opada agodnie ku wewntrznej zatoce.

Midzy drzewami otwiera si jakby tunel upleciony z
zielonyci nici.

— Nigdy tego nie widziaem przedtem . . . moe jaka mar-
syjska puapka . .

— Wyglda raczej na twór naturalny, ale pajk, który by
to uplót, musiaby by gigantem.

Weszlimy, wiedzeni ciekawoci. Trzymaem bro w
pogotowiu. Nici staway si coraz gstsze ; to nie bya ju sie,
ale lnica jedwabicie tkanina. Spróbowaem mocy cian tu-

nelu — nawet nó nie móg ici przeci. Zielony korytarz roz-

szerzy si i zamkn nagle. Pajka ani innego budowniczego
nie spotkalimy.

— Wracamy?
Aba nie zdy mi odpowiedzie. Z otworu w zielonym

suficie, na który dotd nie rzuciem nawet okiem, spada sie,
pokrywajc mnie od gowy do stóp. Jednoczenie co pcino
mnie z tak wielk si, e upadem. To samo co. czego nie

mogem zobaczy przez nieprzejrzyst tkanin, zaczo mn.
turla po ziemi. Usiowaem broni si, wyrwa, na próno . . .

w kilkanacie sekund staem si yw „mumi nie-egipsk".

zapakowan szczelnie, apic z trudem oddeci.

Po zduszonych okrzykach Aby wiedziaem, e i jego

spotka ten sam los.

I pewnie byby to koniec moich sawetnych dziejów, gdy-
by nie Tetit. Zaterkota pistolet maszynowy. Niewidzialne bes-

tie przestay si rusza.
— Lecie spokojnie! — mówia Tetit — a postaram si

was wydosta z tych „pieluszek".

Miaa przy sobie specjalny nó, dar Akry. Za pocini-
ciem malekiej dwigni przy rkojeci ostrze krajao wszystko:

stal, ska jakby to byo maso.
Co to za rado wyj z zielonej trumny! Dopiero teraz

mogem widzie, co nas zaatakowao i zwizio. Byy to dwie
bestie o setce pajczych nóg, podunym zielonym odwoku i

parze straszliwych szczypiec, wystajcych ze szpetnej mordy.

Ta wdziczna „stonoga" miaa ze dwa metry dugoci.
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— To skutki zniszczenia urzdze ochronnych w Kamiru
— stwierdzia Tetit. — Gdy zabrako sztucznego pola, tu-
micego wzrost rónych nieprzyjemnych stworze, zaczynaj
rosn . . . przedtem tamte liszki, teraz te „urunga" . . . nie-

dugo ycie na Wenus stanie si okropne . . . patrz co na-

robi!
— To nie ja, to Marsjanie w moim ciele — zaczem si

broni bez potrzeby — ale powiedz, skd si tu wzia?
— Wymknam si za wami i dobrze si stao . . . chyba

mnie teraz nie odelesz na „Takil"?
— Nie wypada mi . . . zawiadomi tylko Kiniego przez

radio, bo ju pewnie martwi si o ciebie.

— Ona nie moe i z nami, — zaoponowa Aba — w tej

purpurowej „eli" wida j z daleka.

Tetiti nie daa si atwo zbi z tropu. Wycia swym no-

em kawa tkaniny ze ciany tunelu i upia j zrcznie

wokó swego smukego ciaa. Czerwon zel ukryem pod
kamieniem.
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Rozdzia XII

JOASIA URATOWANA

Wydeptana przez jakie zwierz cieka uatwiaa marsz.

Niedugo znalelimy si w okolicy, któr dobrze znaem. Ci-

sz upalnego dnia przerywa szum rzeki, nad któr leay
ruiny wityni ..Zotej Bogini". Wspilimy si na ska, która

stanowia doskonay punkt obserwacyjny. Czepiay jej si roz-

oyste krzaki, zasaniajce nas przed dyskami, które nadal

stay nieruciomo nad krawdzi krateru.

W pobliu skay wasao si kilku Marsjan. Dalej przed-

stawi mi si obraz spustoszenia. Gdy byem tu po raz ostatni,

ruiny wityni pokrywaa dungla. Obecnie wypalono do-

szcztnie rolinno. Dwie kolosalne maszyny ryy grunt.

Poród odsonitych kolumn i kamieni uwijali si jecy. Byli

nadzy, w wikszoci jasnoskórzy i jasnowosi. Kuwiliczycy.

Wida byo duo dzieci. Prawdopodobnie Marsjanie sprowa-

dzili tu cae plemi do pracy. Sami kierowali robotami.

Wysunem lornetk. Wikszo nadzorców trzymaa w
rku jakby mae tranzystory z anten.

Aba stukn mnie okciem w bok.
— Patrz, jak oni przenosz te gazy . . . oczom nie chce

si wierzy.
Skierowaem lornetk na grup krajowców. Otoczyli kil-

kunastotonnowy sup, lecy na ziemi. Ujli si za rce. Po
kilku minutach sup wzniós si w powietrze, jakby o wasnej
sile. Jecy ruszyli, sup posuwa si midzy nimi. Doszli do miej-

sca wskazanego przez marsyjskiego nadzorc. Rozpletli do-
nie. Sup opad agodnie.
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— Nie znacie tego sposobu? — szepna Tetit — Splata-

jc rce i koncentrujc si tworz ogniwo energii i jeli jest

kto midzy nimi, kto potrafi kierowa t energi, mog
podnie kady ciar.

— Psychokineza — mruknem do siebie i dodaem go-
no — niektórzy archeologowie podejrzewali, e tak wanie
powstay wielkie budowle staroytnoci, ale wikszo uwa-
aa to za bajk.

Lustrowaem dalej teren. Wtem migno mi co barwnego
koo posgu jakiego boka. Spojrzaem uwanie przez lor-

netk. Posg czyciy wielkimi szczotkami dwie dziewczyny,

na których z trudem trzymay si strzpy kolorowych „eli".

Rude wosy jednej i jasnoblond drugiej . . . to to Krysia i Basia,

towarzyszki moich poprzednich przygód!

Podaem lornetk Abie.
— Beba i Kirti — potwierdzi — musimy je std wydo-s-

ta.

— Skd si tu wziy ?

— Kini mówi, e si wybieray na wakacje w te strony.

Tu je pewnie zaskoczy atak Marsjan. To co robimy?
— Podejdziemy bliej wtedy zorentujemy si. Marsja-

nie sabo pilnuj, nie bdzie trudno -skomunikowa si z

dziewcztami.
— Nie bdzie te atwo — wtrcia Tetit, która z kolei

obserwowaa teren przez lornetk — czy widzicie ten kabel,

co otacza cay teren pracy ?

Tetit miaa racj. Kabel musia wytwarza jakie zabój-

cze pole. Nikt, nawet Marsjanie nie zbliali si do. Bya w
nim tylko przerwa w jednym miejscu, gdzie czy si z dwo-

ma duymi aparatami. Tamtdy wchodzili i wychodzili Marsja-

nie i staa obok stra.

Poczyem si z Kinim i przekazaem mu wieci. Po czym
opucilimy ska, poszlimy w gór rzeki, przekroczylimy

j. Do strome tutaj zbocze krateru pokryway wysokie

trawy i krzewy. Tu i tam rosy kpy drzew, obsypane zotym
owocem „ibi", o smaku banana.

Posuwalimy si ostronie. Gdyby Tetit miaa na 'sobie

purpurow zel, obserwatorzy z dysków dawno by j zauwa-
yli. Gosy ludzkie . . . dwiecie metrów poniej nas sza grupa

podrostków z wielkimi koszami. Strzegli ich dwaj Marsjanie

w promienistych strojach z „tranzystorami" w rkach. Chop-

134



cy zatrzymali si przy kpie drzew. Paru z nich wspio sc

na gazie i zrywao owoce. Rozmawiali i pokrzykiwali

swobodnie.
— Mam wspaniay pomys! — szepn mi w ucio Aba.

I nie objaniajc, co to bya za genialna myl, zrzuci z

siebie pas i popl, zostawi bro i ..przebrany" w ten sposób

za krajowca, puci si chykiem w stron grupy zbierajcej

owoce.
— Stój ! Czy zwariowa ? — zawoaem za nim, zapo-

minajc o ostronoci.
Ani si obejrza. Ze zwinnoci dziecka natury, przesu-

n si niepostrzeenie midzy krzewami ; wybra moment
nieuwagi dozorców i wmiesza si midzy pracujcych. Chopcy
nawet najmniejszym drgnieniem nie dali pozna po sobie, e
zaszo co niezwykego.

Caa grupa przesuna si do nastpnej kpy drzew. Po
kilkunastu minutach kosze byy pene. Stranicy krzyknli na

chopców, by zeszli z drzew. Gibkie, zotobrzowe ciaa

zsuny si zwinnie po chropowatych pniach. Zeszli wszyscy

z wyjtkiem Aby, który zacignwszy z pewnoci jzyka,

ukry si teraz w gstej koronie. ,.Ibi" maj wielkie licie, to

te nie byo go wcale wida. Jeden z Marsjan musia wszake
co zauway — moe ga, na której Aba si umieci,

zbytnio zwisaa — bo krzykn, a nie uzyskawszy odpowie-

dzi, skierowa ku górze anten przyrzdu, trzymanego w rku.

Zagapiem si i nie uprzedziem jego ruchu . . . powinie-

nem by strzeli z pistoletu promieniowego . . . Bezwadne ciao

Aby zsuno si na traw. Podnieli go dwaj chopcy i caa
grupa ruszya w kierunku wityni.

— Atakujemy? — spytaa Tetit.— Nie. Spowodowalibymy alarm, a wtedy trzeba by si
poegna z chci uwolnienia dziewczt. Jeli Aba zabity,

nic mu nie pomoe. Jeli omdla, przyjdzie do siebie prdko
i uprzedzi dziewczta i cae plemi o naszych planach . .

.

— Jak dotd bardzo mglistych.

Podaem Tetit aparacik radiowy, pozostawiony przez Ab.
— We te jego bro ^ powiedziaem — i czekaj tu !

Pójd za nimi i zbadam sytuacj.

Spodziewaem si. e zaprotestuje, ale rzeka tylko:

— Wracaj szybko! — jej oczy wpatryway si w jak
dal, na twarzy malowao si dziwne natenie.

— Co ci ?
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— Nic, id !

Bez przygód dotarem do miejsca, gdzie urywaa si dun-
gla, wypalona dezyntegratorami. Dalej lea ten tajemniczy

kabel. Jaki niebieski ptak z ótym czubkiem grzeba w jego

pobliu. Wycign tust glist, pokn j. Podskoczy w kie-

runku kabla, wywróci si i lea bez ruciu. Wtpiem, by
otru 'si glist ... to kabel wytwarza pole mierci.

Obserwowaem jeszcze kilka minut, lecz nie zauwayem
nic godnego uwagi. Krajowcy pracowali w ruinach i zakry-

way ich lece gazy. Wycofaem si i wróciem do miejsca,

gdzie zostawiem Tetit . . . dziewczyna znika. W trawie lea
aparacik radiowy, pas i popla Aby, caa bro. Zatoczyem
szerokie koo. adnych ladów. Nic nie wskazywao na stoczo-

n walk, szamotanie si. Posza wic sama — dokd i po co ?

Jeden ze straujcych dysków opuci dotychczasow
pozycj i kry nad okolic. To pewnie on zaskoczy Tetit

i porwa j w powietrze. Teraz za poszukiwa jej ewentual-

nych towarzyszy. Wsunem si pod gazie rozoystego
krzewu. Dysk skierowa si do ruin. Po pitnastu minutach
wróci i znieruchomia ponownie nad krawdzi krateru.

Mnie tymczasem morzya senno. Zbliao si poud-
nie, robio si potwornie gorco i duszno. Powieki same opa-

day. Wtem zaszo co, co musiao by snem, cho miao dla

mnie wszelkie cechy realnoci. Znalazem si w dungli, na

maej polance. Przede mn sta Marsjanin w pomaraczowym,
promienistym stroju, w rku trzyma ów odbierajcy przy-

tomno, czy nawet ycie, „tranzystor". Mówi co do mnie
ironicznie, zbliajc si. Byem bezbronny. Chciaem si cof-

n, lecz nagle opanowaa mnie nieodparta ch walki. Spr-
yem si w sobie i zadaem mu potne uderzenie w szczk.
Zaskoczony przeciwnik zachwia si . . . poprawiem. Pad
bez czucia na mech. A ja patrz nie na niego, ale na swoj rk,
która zadaa cios . . . delikatn, kobiec, nie moj . . . Co mn
szarpno. Budz si pod krzakiem, w poprzednim miejscu.

Rozwaam swój sen czy widzenie, gdy gdzie, wewntrz
gowy chyba, sysz gos Tetit:

— Id szybko !

Wiem, dokd mam i . . . na t polank ze snu, i wiem
jak tam trafi. Zabieram bro, zsuwam -si ostronie po zbo-

czu, zostawiam ruiny wityni po prawej rce. Ju w lesie

wpadem niespodziewanie na wielki dysk transportowy, przy
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którym nie byo nikogo. Mijam go i dwiecie metrów dalej

wychodz na znajom ju polankj;.

Na mchu ley bezwadnie ów Marsjanin, którego ude-

rzyem w sennym zwidzie. Obok niego Tetit — równie nie-

ruchoma. Nachylaem si ju nad dziewczyn, gdy za plecami

zabrzmia sabiutki go-s:

— Jdrek, zostaw j na razie, a chod mnie rozwiza!
Obejrzaem si. Mode ciao przywizane do drzewa.

lady uderze i podrapa, kasztanowate wosy w nieadzie,

oczy pene gorczki i cierpienia, ale usta umiechaj si ra-

donie.

— Joasia !

Kilka ci noa i dziewczyna osuna -si na mech.
— Wody ! bagam o wod !

Wziem Joasi na rce. Trzsa si biedna i jczaa cichut-

ko. Chodny, czysty strumie znajdowa si w pobliu. Daem
biedaczce pi. obmyem jej twarz. Otwieraem usta, eby zada
pierwsze pytania, gdy usyszaem w myli alarmujcy gos
Tetit:

— Wracaj szybko! Marsjanin zaczyna si rusza.
Pobiegem. Marsjanin z trudem wstawa na nogi. Uku-

em go zatrut strza. Znieruchomia ponownie. Co teraz zro-

bi z Tetit ? Oczy miaa otwarte, przytomne, ale nie moga si
poruszy.

Zataszczyem j z kolei nad strumie.
— Jeli chcesz jej wróci wadz w ciele, — odezwaa

si na nasz widok Joasia — we od Marsjanina aparacik, skie-

ruj na ni anten i przycinij óty guzik.

Pobiegem znowu po aparacik i wykonaem przepis Joasi.

W jednej sekundzie Tetit dosza do siebie.

— Musimy si gdzie schowa — byy jej pierwsze sowa.
Orientowaem si. gdzie bylimy. Niedaleko std, w gór

strumienia, znajdowaa si grota. Podniosem z mchu Joasi.

Po parominutowym marszu przez dungl dotarlimy do wo-

dospadu. Za firank wody krya si niewielka jaskinia. Jej

dno stanowi mikki piasek, uoyem na nim Joasi. Tetit

obmya jej rany i skaleczenia i nakleia na nie lecznicze licie.

Chora napia si wody, zjada syccy owoc ..anku" i zapada
w sen.

Usiadem obok niej. Popatrzylimy sobie z Tetit w oczy.

Nie potrzeba byo adnych wyjanie. Jakim niepojtym spo-

sobem wiedziaem wszystko. Tetit od samego pocztku naszego
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spotkania czytaa w moich mylach, a take umiaa czyta
w mylach innych ludzi, lecz nie przyznawaa si do tego

nikomu. Co wicej, to ona w czasie bitwy lenej z Marsjanami
przeja wadz nad moim ciaem i walczya za mnie ... A tu,

gdy poszedem w lad za Ab, odebraa woanie Joasi o ra-

tunek i nie czekajc na mnie, udaa si wprost do miej-

sca, skd nadchodzio. Nie zabraa adnej broni z wyjtkiem
zatrutej strzaki, gdy w razie zapania przez Marsjan chciaa

uchodzi za dziewczyn tubylcz.

Poczuem zawrót w gowie.
— Opowiadaj dalej gosem — powiedziaem — bo mi

si mci w mylach . . . brak wprawy w telepatycznym odbiorze.
— Dobrze . . . Znalazam si na skraju polanki, widzia-

am, jak Marsjanin bi Joasi po twarzy. Wycignam strza-

k i zbliyam si cicho do Marsjanina z nadziej, e si nie

obejrzy. Odwróci si jednak nie w por i sparaliowa mnie
swoj broni. Staam nadal, przytomna, lecz nie mogam &ni

palcem ruszy. Poyczyam wtedy twojej siy. Dobrze, e
wanie spae, bo inaczej by mi si nie udao.
— To wszystko nadzwyczajne . . . lecz czy to adnie tak

czyta w moich mylach bez mojej wiedzy i pozwolenia?

Zarumienia si.

— Gniewasz si ? — spytaa.
— Pewnie, e si gniewam.
Uja mnie za rk.
— Nie uwaaj, e jestem wszechwidzca. Twoje myli

atwo odbieram, bo wie nas przyja. Poza tym naleysz do
ludzi otwartych i szczerych i nie masz co ukrywa. Lecz i ty

nieraz zamykasz si przede mn. Nastpuj okresy gdy tylko

mglicie i ogólnie odczuwam tw myl. A co do innych ludzi. . .

lo najatwiej wyapuj ich myli, gdy je do mnie kieruj. Naj-

czciej odbieram wraenia pomieszane ze sob, pochodzce
od nieznanych nadawców . . . czasem musz si przed nimi

zamyka, a nawet broni.
— Rozumiem, e ty posiadasz waciwoci telepatyczne,

lecz jak to si dzieje, e ja zaczynam odbiera twoje

przekazy? Nic podobnego nie wystpio dotd u mnie ... w
kadym razie nie tak wyranie i atwo.

— Marsjanie zniszczyli razem z polem ochronnym jego

waciwoci tumice. Niedugo wikszo mieszkaców
Wenus zacznie si porozumiewa telepatycznie, gdy sobie uprzy-

tomnia t moliwo.
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— To bdzie mona zwariowa !

— Naucz ci wycza si z nurtu myli zych czy tylko

paskich i niecfiekawych. Bdziesz te móg zamkn swój

umys przed wgldem innych.

Podaem — ale jeszcze tylko drog radiow — na „Takil"
raport z ostatnich wypadków. Kini obieca wpyn do zatoki

pod oson nocy i czeka na nas w umówionym miejscu u uj-

cia rzeki.

Zbudziem Joasi przed zachodem soca, chcc uzyska
od niej informacje niezbdne do dalszego dziaania. Czua si
o wiele lepiej, jada z apetytem i opowiadaa z chci.

Gdy przyszy wakacje Ania. Basia. Krysia i Joasia wy-

prosiy u kogo wielki katamaran i przybyy na Wysp Zotej
Bogini. Tu zaskoczya ich inwazja. Widziay walk w powiet-

rzu. Straciy katamaran. Same dwukrotnie cudem uszy mierci.

Zdumione byy i zaniepokojone przedueniem dnia i nocy.

Wreszcie miesic temu Marsjanie wyldowali na wyspie,

przywoc ze sob plemi Puna-Puna do pracy. Dziewczta
kryy si w dunglii. ale je odkryto, bo miay przy sobie przed-

mioty m^-talowe. i zapdzono do pracy razem z dzikimi.

— Dwie noce temu — mówia Joasia — przyszed mi

pomys, jak wyrwa si z koa. zakrelonego paraliujcym
kablem. Nikomu nic nie mówiam. Przygotowaam sobie

dug tyczk i gdy zrobio si ciemno, rozbiegam si i prze-

skoczyam kabel. Dziaa tylko w promieniu dwóch metrów,

co wykalkulowaam na podstawie obserwacji ptaków, owadów
i innych stworów.

— Jeste dobrym skoczkiem — pochwaliem j.
— Niestety schwytano mnie przypadkiem w pó godziny

pó/niej. Badaniem zaj si sam Axarn. komendant caej gru-

py. Chcia si dovsiedzie. jak uciekam, bo przekroczenie

pola ochronnego wydawao mu si niemoliwe. Przywiza
mnie do drzewa, pozbawi jedzenia i wody. torturowa. Jeszcze

troch, a byabym ulega. Uczyniabym to wczeniej, lecz czu-

am w jaki dziwny sposób, e pomoc nadchodzi. W
moich mylach pojawia si twój obraz, Andrzeju. Co mi

mówio, e jeste blisko, cho wiedziaam, e Nara ciebie i

Len wysa na ziemi . . . woaam w myli o pomoc.

Z kolei ja opowiedziaem jej swoje dzieje.

Poniewa ela Joasi bya w strzpach. Tetit odstpia
jej swoj pajcz, a sama wysza i wrócia po jakim czasie
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w nowej, sporzdzonej tym razem z delikatnej, aksamitnej kory
drzewa „hiplu" w brzowo-óte centki.

Zapada noc. Niebo rozjaniaa saba, róowa zorza.

Wystarczaa, by nie pobdzi w dungli. Nasi przyjaciele z

..Takili" dali nam zna, e wpynli bez przeszkód do zatoki

pod wod, a teraz czekaj u ujcia bagnistej rzeki, gdzie nieg-

dy harcowalimy z sympatycznymi „zurari", krokodylami o

kaczych dziobach.

Ruszylimy wic w drog. Joasia twierdzia, e moe i
o wasnych siach. Po paru minutach jednak „usyszaem" jej

myl:
— Saba jeszcze jestem, nie ujd daleko.

Wziem j na rce. Nie ciya mi zbytnio.

Szlimy cicho, ostronie. Las dysza jeszcze upaem, na-

dejcie nocy nie zagodzio go dotd. Wstaway opary, uka-
dajc si w fantastyczne ksztaty. Wo kwiatów upajaa. Wiat-

ru ani odrobinki. Wszelki ptak i zwierz nie opuszcza swych
kryjówek, zmczony dziennym arem, który od wyduenia
si dnia 'stawa si wprost nie do zniesienia. Tylko owady
nocne bzykay tu i ówdzie, a wiecce motyle zataczay bys-
kotliwe spirale.

Wtem rykno co w gbi boru. Joasia drgna i przy-

tulia si. A mnie ogarna jaka wielka wobec niej tkliwo.
Walczyem ze sob, by nie przycisn jej mocniej i nie zacz
pokrywa pocaunkami. Przez gow przebiegay myli, jak j
zawsze bardzo lubiem i e to do mnie wanie wysaa woa-
nie o ratunek.

Nagle pokusa prysa . . . uwiadomiem sobie, e idca
za nami Tetit, a moe i sama Joasia, z pewnoci widzi, co

si we mnie dzieje . . . zawstydziem si i byem zy — có to

bdzie za ycie, gdy w najtajniejszych gbinach swego „ja""

nie jestem ju samotny ?

— Nie wstyd si, pocauj j — odebraem myl Tetit —
biedactwo nacierpiao si, teraz potrzebuje wyrazu twej ser-

decznoci, bdmy bardziej ludzcy !
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Rozdzia XIII

MARSJANIE BOJ SI BURZY

Midzy drzewami przewitywao zwierciado wody. Rze-
Jca . . . a na niej oczekuje na nas „Takila",

— Pssssst . . . Kini? ... to my ...

Na tle tej wody, rozwietlonej z lekka odbitym wiatem
wody, zamajaczya barczysta posta. W tej ciwili zabrzmiao
mi w gowie ostrzeenie Tetit:

— Uwaaj, wyczuwam jak niemi atmosfer, to moe
by zasadzka!

Za póno ! Znalelimy si w olepiajcym krgu wiat-
a, kilkanacie doni schwycio nas brutalnie . . . Marsjanie.

Odebrano nam bro, zanim zdoalimy po ni sign. Wy-
krcono mi rce do tyu. Czemu po prostu nie strzelono do
nas z „paralizatorów"? Moe ten Marsjanin, który dosta
ode mnie w szczk, ostrzeg, e na nas ta bro nie dziaa.

Joasia, któr wyrwano mi z rk, leaa bez ruchu na
piasku. Tetit trzymao dwóch drabów. Przed nami sta Axarn.
Na jego szyi ujrzaem jeden z naszych aparacików radiowych.

By to na pewno aparacik Aby . . . tak, nie ma go . . . mu-
siaem zgubi na polance i znaleli go Marsjanie. Podsuchali
moj ostatni rozmow z Kinim '. przygotowali zasadzk.
A co z „Takil" ?

Marsjanie zgasili reflektory, a „zapalili" swoje promie-

niste stroje. W tej chwili bysno si na horyzoncie. Nad-
chodzia burza. Marsjanie obejrzeli si niespokojnie, a ja do-

piero teraz w wietle byskawicy ujrzaem lece nieco dalej

na brzegu rzeki nieruchome ciaa zaogi „Takili". Fatal-

nie ! Z przeraeniem mylaem nie tylko o naszych losach,

ale o tym, e Marsjanie zawadnwszy naszym statkiem.
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zyskiwali w nim klucz do podmorskiego wiata. Dotd, na.

ile byo mi wiadome, adna ód podwodna nie wpada w rce
wroga.

Axarn wydawa rozkazy. Nasi nieprzytomni towarzysze

mieli zosta przeniesieni do wntrza transportowego dysku.

Wyznaczy te stra do pilnowania „Takili". Nas take na
pewno zamkn w dysku, a stamtd nie uwolnimy si bez po-

mocy z zewntrz. Trzeba dziaa natychmiast ! Wyrw si
i skocz do rzeki. Pod wod dostan si do wntrza „Takili"».

a tam dam sobie rad ze stra.
Moje dziewczynki zareagoway natychmiast na mój pro-

jekt

— Nie zemdlaam, tylko udaj — to Joasia — daj znak,

a podetn Axarnowi nogi . .

.

— Poczekaj, a si rozpta burza ! — to Tetit.

Zagrzmiao bliej. Burze nadchodziy teraz czsto i to

zwykle na pocztku nocy. Rbn jeden piorun, drugi ... W
kilka minut rozptaa si stra'szliwa tropikalna nawanica. Z.

nieba la potop.

Marsjan ogarn popoch. Nie przeywa; burz tego-

typu na Marsie. W ogóle wikszo z nich. wychowana do-

sownie ,.pod kloszem" lub w gbinach planety, odczuwaa
na Wenus lk otwartej przestrzeni. Niektórzy nosili nawet,

•specjalne szybki na twarzy dajce zudzenie zamknicia. A i

woda napeniaa ich lkiem. Teraz to poczenie ywioów
ognia i deszczu, walcych si im na gowy z otwartego nieba,

okazao si mocniejsze ni ich nerwy. Zapominajc o nas,

wikszo rzucia si na olep w kierunku stojcych w
dungli dysków.

Axarn krzykn i posa za uciekajcymi wizk ognia

ze -swego dezyntegratora . . . bezskutecznie, nie zatrzymali si.

Nasza trójka, uwolniona z niepodanych ucisków twar-

dych doni, przesza natychmiast do akcji. Joasia spucia na

stop Axarna duy kamie. Ja rzuciem si na jego dezyn-

tegrator ] usiowaem go wyrwa. Tetit byskawicznie uya
swego wenuzjaskiego „duditsu". Axarn zwali si w boto,

ale jednoczenie obok naszych gów przeszed strumie ognia.

To inny Marsjaniin, który nie podda si panice, uslowat
nas zlikwidowa. Nie traf nas chyba tylko dlatego, e ba
si zabi Axarna.

Odskoczylimy na boki i zniknlimy mu na chwil w
Qiemnoci i 'strugach deszczu. Joasia pozoytaa na pdasku.

Marsjanina te nie byo wida, bo „wygasi" swój strój_
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Wtem byskawica rozwietlia teren. Tym razem ja posaem
wizie^' ognia z wyrwanej Axarnowi broni. Chybiem.

I tak rozpocz si makabryczny taniec mierci w blasku

byskawic i ryku nawanicy. Skakalimy z miejsca na miejsce

strzelajc, najczciej na olep. aden nie zabi drugiego.

Wreszcie Marsjanin zrezygnowa z walki i znikn w gbi
lasu.

Ocucilimy natyclimiast naszyci przyjació. „Takila" za-

nurzya si pod wod i spocza na dnie zatoki. W sam czas\

Ekran peryskopu powiadomi nas. e nad wybrzeem lataj
jak wcieke dwa dyski zwiadowcze. Ale i tu burza okazaa
si naszym sprzymierzecem. Piorun trafi jeden z dysków,
drugi wycofa si w dungl.

Korzystajc z osony nawanicy, podpynlimy „Takil"
moliwie blisko pod teren otoczony kablem. Tetit i ja, uzbro-

jeni w pistolety promieniowe i dwie miny wielkoci gra-

natów, wysiedlimy na brzeg. Podchodzc do kabla w poto-

kach deszczu ujrzelimy silne wiato. Kilka dysków trans-

portowych i dwa zwiadowcze stay po rodku koa zakre-
lonego kablem. Nad kopuami wikszych dysków wielkie

kule siay olepiajce promienie.

Niepodobiestwo byo zbliy si niepostrzeenie do
kabla. Dorzuci min do dysków — za daleko. Jecy sie-

dzieli w pewnej odlegoci od dysków prosto w bocie lub,

przytuleni do gazów, szukali w nich jakiej takiej osony
przed siekcymi biczami deszczu.

Trwalimy na skraju dungli bezsilni i przemoczeni.

Wtem ulewa skoczya si. jakby noem uci. Burza uspo-

koia si. Na oczyszczone niebo wystpia silna, zota zorza.

Lampy nad dyskami pogasy, ale one same nie ruszyy si z

miejsca, tylko dysk zwiadowczy polecia na patrol.

Jecy zaczli si troch rusza. Zobaczylimy Ab. Wy-
laz z jakiej dziury i spacerowa po terenie, zerkajc ku
dungli. Spodziewa si nas. Tetit usiowaa nawiza z nim
kontakt telepatyczny, lecz bez skutku. Zoyem wobec tego

donie w trbk i posaem w przestrze nocn pisk „auli",

który by zawoaniem plemienia „Oremangów". do którego

nalea Aba. Chopak wolnym krokiem zblia si w nasz
stron.

Wysunem si na skraj lasu. Ulewa wyrzebia w ogo-

oconym z rolinnoci gruncie rozpadlin, idc w kierunku

kabla. Bya pytka, musiaem si czoga.
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— Aba ! — odwayem si zawoa.
Z dungli dochodziy teraz porykiwania i krzyki nocne.

Jecy rozmawiali ze sob gono, nikt nie powinien by
zwróci specjalnej uwagi na moje woanie.

— Andra ?

— Rzuc ci min. Ju nastawiona. Podu j nieznacz-

nie pod który z dysków lub w ich poblie. Ostrze wszyst-

kich, by si jak najdalej odsunli . . .

— Rzucaj !

Mina zatoczya uk i znika mi sprzed oczu. Zaczem
si wycofywa. Umazaem si botem niegorzej ni wtedy
w bagnistym jeziorze. Dotarem szczliwie do Tetit.

Aba tymczasem nie podszed od razu do miny. Podniós
duy kamie, bawi si nim, podrzuca do góry, cisn w las.

Nachyli si ponownie, zabra min. Przerzuca j z rki do
rki. Podszed w kierunku dysków, mijajc je podrzuci min
pod jeden z nich. Znowu wzi jaki kamie do rk:, cisn
go. Kto wyszed mu naprzeciw. Rozpoznaem Krysi. Po-
gadali chwil i zaczli obchodzi grupki jeców. Ci nieznacz-

nie, jeden po drugim, usunli si z bliskoci dysków.

Wróci dysk zwiadowczy. Piloci wyszli z niego i weszli

do dysku transportowego. To by najlepszy moment.
Nacisnem guziczek w aparacie eksplodujcym zdalnie

min. Olepiajcy bysk i huk ! Tam gdzie stay dyski, po-

zostaa w ziemi potworna wyrwa. Podrzuciem drug min,
nastawiajc j na may zakres dziaania, pod skrzynk wy-
twarzajc pole wokó kabla. Odpaliem.

Radosne przywitanie z uwolnionymi „Mewami": Ani,
Krysi i Basi. Wydorolay, zaokrgliy si nieco, nie zna
byo na nich skutków przymusowej pracy, byy tylko ubo-
cone od stóp do gów, a ich ele przedstawiay smutny obraz

przemijania rzeczy doczesnych. Czonkowie plemienia Puna-

Puna okazywali entuzjazm z racji uwolnienia, ale trzymali

•si wobec mnie i Tetit z rezerw, której nie rozumiaem.

Natychmiast opucilimy teren wityni, chronic si w
dungli. Po naradzie z Kinim ustalilimy, e „Takila" uda

si do owego pknicia w cianie krateru i bdzie tam na

nas czekaa. Dyski marsyjskie mogy pojawi si lada moment
. adowanie si na otwartym wybrzeu równe byo -samo-

bójstwu. Chciaem co prawda przynajmniej „Mewy" wsadzi
na pokad, ale powiedziay, e pójd przez dungl z caym
plemieniem.
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— Okazali nam wicie yczliwoci i pomocy — orzeka
Ana — rozstaniemy si z nimi. gdy wszyscy bdziemy bez-

pieczni.

Przeprawilimy si z wielkim trudem pr/ez r/ek, która

przybraa po deszczu. Ostatnia partia przechodzia przez ni
ju przy blasku nowej burzy, która przysza nagle, nie

wiadomo skd. Niebiosa otworzyy ponownie swoje nieprze-

brane upusty.

Znalelimy schronienie w pobliskiej, kolosalnej grocie,

a waciwie by to rodzaj dachu utworzony przez ogromn,
pask ska, wspart na dwóch kamiennych filarach. Nie

dawaa ona penej osony, bo co chwila poryw silnego wiatru

oblewa nas gst fal gorcego prysznicu. Ale nie mogo
to przytumi radoci spotkania. Gadalimy to na przemian,

to wszyscy razem, a najbardziej nie zamykay si usta Abie,

cho ju dawno wszystko dziewcztom naopowiada. Mówi
teraz i za nie, i za mnie. Tetit wzbudzia wielkie zaintereso-

wanie „Mew". Wyczuem, e najbardziej korci je pytanie

kim bya dla mnie. adna si jednak o to nie zapytaa bez-

porednio.

— Musiao wam tutaj by bardzo smutno beze mnie —
spytaem w pewnej chwili artobliwie.

— O tak ! — zawoaa z kpin w gasie Basia — snu-

ymy si po wyspie melancholijnie, w zamyleniu. Kade
wspomnienie o tobie: tu to powiedzia, tam to zrobi, pami-
tasz? wywoywao fontanny ez w naszych oczach . . .

— Nie mów tak! — przerwaa jej zawsze powana
Ania — Naprawd wspominaymy ci czsto . . . Co nie

przeszkadzao, e bawiymy si doskonale, póki nie nadle-

cieli Marsjanie.

— Czego szukali w tych ruinach ?

— Nie mam pojcia.
— Myleli pewnie — wtrcia si Tetit — e i tutaj

znajd podziemne sale pene staroytnych tajemnic.

Nie zwaajc na podmuchy wiatru i coraz bardziej roz-

ptujc si orgi byskawic Punowie utworzyli koo i za-

czli taczy. Byo ich ze dwiecie gów. Zdziwiem si, e
zwyczajem plemion kuwiliskich nie zaprosili nas do wzicia
udziau. Tym bardziej powinni byli to zrobi, e bylimy
ich wybawcami.

— Co to za plemi, ci Puna-Puna ? — spytaem
— Takie same dzikusy, jak nasz Aba — stwierdzia Ania.
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— Co? ja dzikus? — obrazi si chopak.
— Pewnie, ju dawno moge sobie zrobi jaki przy-

odziewek, choby z lici, a nie wieci goym ciaem . . . Dziku-s

jeste! — gromia biedaka Ania.

Aba nie odpowiedzia ani sowem, obróci si na picie

i wybieg w burz i ulew.
— Ty zawsze, Aniu ... — wykrzykna z oburzeniem

Krysia — jeszcze mu si co stanie.

Wybiegem za chopcem,
— Aba! Aba!

Zaguszy mnie szum wody i ryk piorunów, deszcz siek

prosto w oczy, wicher o mao nie obali. Niepodobiestwem
byo szuka zbiega. Cofnem si.

Ania miaa zy w oczach, Krysia robia jej wymówki.
— Nic mu nie bdzie — pocieszyem — to dziecko natury,

ale po co zrobia mu przykro. . . tyle czasu przebywasz

z dzikimi i jeszcze zwracasz uwag na takie rzeczy . . . lecz

powiedz mi, dlaczego oni bocz si jako na nas?

— Bo ranimy ich uczucia religijne — odpowiedziaa za

Ani Basia — uwaaj, e to obraza boka Soca zakrywa
si przed nim ubraniem.

— Namawiali nas na powrót do stanu natury, ale Ania

staa twardo przy zasadach cywilizacji — dodaa z pewnym
przeksem Krysia — Co prawda, i tak niezadugo przesta-

ybymy obraa boga Soce, bo nasze suknie s u kresu

swej wiernej suby.
— Na .,Takili" — obiecaem — bdziecie si mogy wy-

stroi dowoli.
Burza zdawaa si nieco uspakaja, gdy zjawi si przed

nami Aba. ubrany w wielkie licie, nawet na gowie mia
zielony kapelusz, zawizany pod szyj lian.

— Zadowolona jeste? — spyta Ani, potem nie czekajc

na jej odpowied, zwróci si do mnie — Nad zboczem krateru

stoi ze dwadziecia dysków i wiec na potg . . . mam
nadziej, e je pioruny wytuk!
— Jak si burza skoczy — wykrzyknem — sprawi

nam ognist kpiel! Ruszamy natychmiast, bo tu nas mog
wytropi.

Pochód ruszy popiesznie. Deszcz, wiatr, obecno wielu

dzieci opóniay marsz, ale parlimy niezmordowanie naprzód.

Dwigaem na plecach maego Puczyka, poganiaem opónia-

jcych si. W poowie wysokoci zl)ocza krateru uderzy w
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nas ostatni prysznic, po czym wypogodzio si. Na niebie drgaa
niemiaa zorza. Podniosy si opary. Maszerowalimy w du-

sznej, gstej wacie, ale nikt si nic zgubi i cay pochód dotar
szczliwie do rozpadliny.

W sam czas. Niebo rozjanio si silnym pomaraczowym
wiatem. Wykorzystujc dobr widoczno Marsjanie przeszli

do akcji. Na wyspie rozpoczo si pieko. Tryskay z dysków
supy ognia, huczay obracane w nico skay, pon las, noz-

drza drani swd spalenizny. Dyski kryy wciekle, obra-

cajc wszystko w perzyn. Zawdziczalimy tylko wysokim
cianom wwozu, e nas nie dostrzegli.
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Rozdzia XIV

UNGA I JEJ SKUTKI

Ewakuacja z Wyspy Zotej Bogini trwaa ca noc. Nad-
pyn z podwodnego miasta jeszcze jeden statelc podwodny
na pomoc. Przyby w nim Ojciec Piotr. Ictóry, dowiedziawszy
si o uwolnieniu ,.Mew", cicia je koniecznie powita. Przy-

cigna go te wie o plemieniu Puna-Puna, które zaraz:

pragn obj swoj apostolsk dziaalnoci.
Przewielimy Punów na wysp Ava-Irta. Tetit znaa j.

z dawnych czasów, jako wietn kryjówk korsarzy, i podsu-

na myl, eby tam umieci dzikusów. Wyspa bya przecita

na dwie czci wskim, naturalnym kanaem. Wiele „szklanyci.

gór", pustych wewntrz, dawao doskonae schronienie.

Wiele godzin póniej, po poudniu, gdy wyspalimy si
i wypoczli, rozpocza si .,unga" — uczta na cze zwy-
cistwa. Odbywaa si ona w kolosalnej grocie, która zdawaa,
si by sal balow zaczarowanego paacu z bajki. Miecia
si w jednej ze „szklanych" gór i docierao do niej wiatO'
dnia. rozszczepione na wszystkie kolory tczy. Dno stanowi
mikki piasek, biay jak nieg.

Utworzylimy wielki krg wokó smakowitego jada.

Pachniay aromatycznie, pieczone w popiele i liciach winki
wenuzjaskie. tuste ptaki ..kulbi", delikatne jaszczurki, we
i kraby. Grzyby, gorzkie zioa i rozliczne owoce uzupeniay
bogate „menu".

Purytaskie uczucia Ani musiay dozna ukojenia, bo
ciaa krajowców i nasze tony w girlandach kwiatów. Prze-

waa wród nich delikatny „anadu" o fioletowych patkach,

pachncy wanili. Punowie nazywali kwiaty „Ra-nemui" —
„dziemi soca, a wic wiatodajny boek nie móg si
gniewa, e to one pieciy ludzkie ciaa w zastpstwie zotych
promieni.
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Podziwiaem kobiety puskie, e w tak krótkim czasie

zdoay uple pomysowe tuniki i inne stroje przerónyci
ksztatów. Ten delikatny z natury materia, powizany wó-
'k'ienkam)i z wodnej roliny, trzyma 'si doskonale. Kady
strój zanurzano w specjalnym pynie, który po wysciniciu
nadawa mu nie tylko pikny poysk, ale dziwn trwao.
Ogryzaem z apetytem soczyst nog „kulbi", rzucajc od

czasu do czasu jakie sowo mojej towarzyszce, któr bya
Ipli, modsza córka wodza plemienia. Aureola gstyci, pla-

tynowyci wosów — wymoczya je pewnie w wywarze z traw

„puki" — wokó zotawo-brzowego oblicza, ciemne uki brwi

nad piwnymi oczami, patrzcymi na mnie niemiao, a ciekawe
— to wszystko tworzyo wdziczny obrazek.

Po mojej prawej stronie siedzia Ojciec Piotr. Nada Piri,

jak go nazywali krajowcy, w towarzystwie czcigodnej ony
naczelnika plemienia. Po lewej, najpierw Ania, któr zabawia
Enki, syn wodza, modzian lierkulesowej budowy. Potem Joe

z kruczowos Oml, starsz cór naczelnika. Omla wpatrywaa
si w Joe'go rozmarzonym wzrokiem, a on sam nie wyglda
na kogo, kto tak niedawno poj mod i liczn on.
Lena, siedzca kilka miejsc dalej, zerkaa nieustannie w kie-

runku lekkomylnego maonka. Po zacinityci ustach po-

znaem, e nie aprobuje tego, co widzi.

Ania obrócia si nagle ku mnie czym ywo poruszona:

— Wiesz, co on mi mówi? — spytaa, wskazujc na Enki.

— Z zasady nie podsuchuj . .

.

— Twierdzi, e przebywajc tak dugo z nimi, staymy
si czonkami plemienia i musimy pozosta tutaj. Dodaje bez-
czelnie, e si ze mn oeni . .

.

— ap go, póki ma ochot, dziewczyno! chop jak ma-
lowanie, ród królewski . . .

— Nie wygupiaj si! Czy nie wyniknie z tego jaki kopot
przy odjedzie? Nie chciaabym, eby nasza znajomo zako-
czya 'si konfliktem . . .

— Zaczynasz si do nich przekonywa.
—

^,
Zawsze ich lubiam, a teraz, gdly s ju moliwie

ubrani, cakiem mi si podobaj . . .

— A Enki szczególnie . . .

— Znowu gupstwa pleciesz . . . odpowiedz na pytanie!

Syszc wymian zda, zwróci si do nas Ojciec Piotr:

— Co za kótnia i zy przykad dla tych niewinnych kra-

jowców?
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— Nie kócimy si, tylko Andrzej usiuje by dowcipny.
Ale. Ojcze, mam nadziej, e Ojciec nakoni tyci „niewin-

nych", — wymówia to sowo z ironi — eby ju stale

chodzili w kwiatkach czy w innym odzieniu?
— Ani mi si ni, wyrzdzibym im krzywd. . .

.

— Krzywd? — Ani a zatkao.
— Stwarzajc trudnoci dotd im nie znane . . . Oni s,

jak dzieci, niewiadomi swej nagoci, a tym bardziej za,
jakie kojarz z ni nasze zepsute umysy. W swoim ciele,

które wedug ich wierze jest najpikniejszym dzieem Boga-
Soca, widz co tak zwykego, jak ta dungla, co ich otacza,

to morze i niebo nad gowami . .

.

— Tymczasem my na ziemi — wtrciem si — zakrywamy
jt* faryzejsko na codzie, eby na nim zarabia potem miliony,

ukazujc je nieprzyzwoicie na scenie, na ekranie, w pismach
i „niedoubranej" modzie.

Ania wzruszya ramionami.
— To przyznaj, ale chyba nie sugerujesz przez to. e

i my mamy przyj zwyczaje Puna-Puna?
— Ja nie ... — zaczem, ale mi przerwa Nada Piri.

— Moe to byaby nienajgorsza myl, przynajmniej dla

ciebie .... bo pozbyaby si i wewntrznych niepotrzebnych

skrpowa.
Ania spojrzaa na niego niedowierzajco, jakby wasnym

uszom nie wierzc, a on cign dalej:

— Ja ciebie. Aniu, bardzo szanuj i kocham, bo jeste

wartociow dziewczyn, z mocnymi zasadami, ale za mao
troch w tobie prostoty i bezporednoci, moe zanadto je-

ste niewolnic konwenansu i utartych formuek, zbyt ..uszty-

wniona" wobec ycia i jego codziennych problemów ... to

nie tylko chodzi o Puna-Puna ... ale i w innych wypadkach
to zaobserwowaem.

Biedna Ania zarumienia si. Ojciec Piotr powinien by
jej to powiedzie w cztery oczy. a nie przy mnie. Nie odpo-

wiedziaa nic. Obrócia si z powrotem do swego ..Herkulesa"

i co mu gorco tumaczya.
Ojciec Piotr za obrzuci serdecznym wzrokiem krg bie-

siadników i rzek ciepym gosem:
— Podobaj mi si ci Puczycy, tyle w nich pierwotnej

wieoci . . . gotów bym i swoj skór zdj, byle ich pozyska
dla Boga.

Rozdawano wanie musujcy, zielonkawy napój ..muna",

który powoduje przyjemne, a niewinne halucynacje, gdy do
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groty wbiega Paumi. Aba, nadal obraony za zarzucon mu
„dziko", boczy si na cay wiat i pozosta na „Talcili".

Paumi dotrzymywaa mu towarzystwa. Przyniosa teraz wiado-

mo, e sam gubernator Wenus, Nara, poczy si z „Talcil"

i chce natyclimiast rozmawia ze mn.
Zerwaem si z miejsca. Ipli powstaa take i wbrew pro-

testowi pobiega za mn. „Taicila" staa w naturalnym kanale,

niedaleko od miejsca uczty, pod wystpem „szklanej" skay.
—

' Paumi nie wróci? — spyta rozczarowany Aba, widzc
tylko mnie i Ipli.

— Zatrzymali j modzi Punowie — odparem — a ona

nie bronia si zbytnio . . .

— To moe i ja pójd, — rzek niepewnie — ale jalc

mnie uwaacie za dzikusa . .

.

— Nie bd nim rzeczywicie . . . czowiek naprawd cy-

wilizowany nie obraa si o byle co. Zrzu uraz z serca

i pd na „ung"!
— Nie mam kwietnego stroju.

— Dadz ci, Paumi zaraz przybrali.

Wybieg. Zszedem do kajuty kapitaskiej i nastawiem
telewizor. Ipli myszkowaa po kabinie, dotykaa wszystkiego

i cieszya si kadym szczegóem, jak mae dziecko.

Na ekranie ukazaa si wygolona gowa Nary. Przyglda
mi si dugo bez sów. Wyrzek wreszcie:

— Przepraszam ci, Andra, za mój postpek. Mylaem,,
e czyni rzecz waciw odbierajc ci pami i wracajc na
ziemi . . . pomyliem si. Jestem a nadto ukarany . . . gorzej. . .

caa Wenus cierpi.

Na twarzy starca malowaa si bole. Wychud. Sowie

z natury oczy zdaway si jeszcze wiksze ni zwykle —
otaczay je teraz sine obwódki.

al mi go byo.
— Nie gniewam si, — odparem krótko — a i my za-

winilimy uciekajc z ksiyca. Czy mog by ci w czym
pomocny?

Zmarszczy czoo.
— Wanie dlatego skomunikowaem si z tob. Czy

mówisz po marsyjsku?
— Troch si poduczyem. Proste zdania sklec.

— Czy wiesz, e Marsjanie odbudowuj nasze instalacje,

wytwarzajce pole kontrolne wokó Wenus? Gdy je skocz,
utrwali to ich wadz nad planet pewniej, ni wyprodukowa-
nie tysicy nowych dysków bojowych.
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— Jak wpadli na sekret tych urzdze?
— Dosta si w ich rce Solax, naczelny inynier. Zmu-

sili go do wspópracy. To genialny uczony, ale nigdy nie mia
powoania na bohatera i mczennika. Jeli ni.- dotrzemy do
niego w por . . .

— lo chyba fraszka dla niewidzialnych agentów?
- Niestety, jedyne wejcie do urzdze wyposaone jest

w „wykrywacze" niewidzialnych. Marsjanie zagarnli cay
skad tych wykrywaczy i samych aparatów uniewid/ialniaj-

cych. Nikt si tam nie wcinie. Straciem kilku dzielnych

ludzi. Usiowalimy si podkopa, wykryli . . .

— A nie mona by zahipnotyzowa Solaxa na odlego?
— Czegomy nie próbowali! Okazuje si, e Marsjanie wo-

yli mu na gow specjaln siatk, odcinajc wszelkie wpywy
telepatyczne . . . Ale to dobrze. Andra, e masz od razu tyle

pomysów ... Ja te mam pewn ide i dlatego wysyam po
ciebie natychmiast specjalny dysk podwodny.

— A gdzie jeste?
— W lochach pod Kamiru.
W czasie rozmowy Ipli odkrya wielkie lustro w rogu

kabiny i przygldaa si sobie ze wszystkich stron. Stroia
przy tym komiczne miny, wyginaa si w lewo i prawo. Znu-
dzia si wreszcie swoj osob i podesza do telewizora. Zdu-
miaa j pomniejszona gowa Nary w trójwymiarowym obra-

zie. Usiowaa go dotkn. Palec natrafi na szklany ekran.
— - Siadaj i nie przeszkadzaj! — powiedziaem niecierpliwie.

Zauway j Nara.
— Co to za ukwiecione cudo? — spyta, a jego umczon

twarz opromieni na moment bysk umiechu — Czy to moe
owa „wskrzeszona" Wenuzjanka sprzed tysicy lat?

— Nie ... to . . . — pltaem si zmieszany — uwolnilimy
wczoraj jedno plemi z niewoli marsyjskiej i wyprawiaj nam
dzisiaj „ung". To jest Ipli, córka wodza, która tu ze mn
przybiega, nie wiadomo po co . .

.

— Czy naprawd nie wiadomo? To w z por ci wy-
woaem . . . Winszuj gustu ... ten pszeniczny kolor wosów. . .

ta figurka . .

.

Cmokn ustami.

— Ale ja wcale . . .

— Nic, nic . . . baw si. Andra, póki czas, bo ci tu moe
zapa inna kochanka czowieka . . . mier.

Telewizor zgas. Zimny dreszcz przeszed mi po krzyu.
Musia stary zakraka na koniec? niech go . .

.
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Siedziaem bez sowa. Obróciem wzrok ku Ipli, nie widzc
jej. Myl bdzia po podziemiaci Kamiru. Dziewczynie nie

podoba si mój mtny i nieobecny wzrok. Zebraa na odwag
i machna mi rk przed oczyma. Zamiaa si przy tym
perlistym miechem, ukazujc niemniej perliste zbki. Nie
mogem jej nie zauway.

W tym „klik", „klik", co stukno w gowie. To Tetit

si odzywa. Czego chce?
—

i Andra, Andra, tu Joe przepad beznadziejnie, a tam
Ipli hipnotyzuje ci jak w ptaka, uwaaj!

Czuem, e si czerwieni, lecz zaenowanie ustpio wkrót-

ce zoci.
— Gdy Nara rozprawia o losach planety, o yciu i

mierci, powierza mi niebezpieczn misj — posza ku Tetit

gwatowna odpowied — panny Tetit nie byo, ledwo za po-

patrzyem na to liczne i niewinne stworzonko, panna Tetit

si wcza . . . myl sobie o swoim Avaru bdzcym w prze-

strzeni . . .!

— O jej, Andra! nie lij tak swego gniewu, to boli! —
skarya si — jakby mi kto ostre szpilki wbija w mózg!

— To trudno! — odpowiedziaem szorstko — Nie ja

jestem winien.

„Klik" — Tetit wyczya si. Jeszcze moment temu obej-

mowaem jej oczami szklan grot, krajowca grajcego pa-

eczk na krysztaach, taczce dzieci, a teraz . . . ciemno.
W tym i ja odkryem sekret: „klik" — i ja zamknem

szczelnie drzwi umysu i serca . . . nikt si do nich nie wedrze
nieproszony . . . Bd sobie patrzy na Ipli, jeli mi 'si tak po-

doba, niech mnie hipnotyzuje!

„Takila" drgna, opuszczaa si pod wod. Ipli krzykna.
Przez przezroczysty sufit i ciany kabiny zaglday do nas

óte ryby i czerwone meduzy. Pobiegem do wieyczki. Na
fotelach przed aparatami siedzieli Aba i Paumi. Dziewczynka
w kwietnym wiecu, chopak powiesi swój na lewarku.
— Co si stao?

Paumi obrócia si do mnie i mrugna ostrzegawczo.

Lepiej si nie pyta. Co si Abie nie spodobao na uczcie.

— Patrz! — Aba wskaza na ekran, gdzie taczyy wietl-

ne punkciki — dyski marsyjskie krc si w okolicy, wolaem
opuci „Takil" pod wod . . . Wrócilimy z uczty, nie ma
tam co robi zjedli najlepsze kski . .

.

Paumi trzymaa w rku dwie tykwy z musujcym napo-

jem „muna".
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— Zabralimy tylko „kiki-kiki" — uya wyrazu punskiego

— macie! ta dla was. druga dla nas.

Zszedem na dó do kajuty z napojem w rku. Zastaem
Ipli podskakujc na sprynujcym tapczanie, piszczaa z

uciechy.

— Za panna z tego! — krzyknem, usiujc przylepi

jej klapsa — Popsujesz! masz, napij si „kiki-kiki"!

Zeskoczya i przytkna tykw do ust. Podaa mnie. Piem
musujcy pyn z przyjemnoci Mia wietny kwaskowaty

smak. Orzewia. Lecz co to? Przede mn stoj trzy I ple.

rosn. Kajuta rozszerza si do rozmiarów katedry. Z lustra

wycliodzi Joasia, ma wosy zielone, a z oczu strzelaj jej

czerwone promienie. rodkiem kajuty pdzi so, oczywicie

róowy.

Ipli tj musi widzie co niezwykego, bo najpierw

krzyczy w udanym przeraeniu, wskazujc na mnie, potem

wije si na tapczanie ze mieciu ... a moe tak mi si tylko

wydaje, bo ju nie wiem, co si dzieje naprawd, a co jest

zudzeniem. Aba i Paumi wpadaj do kajuty, s rzeczywicie

przeraeni. Podobnie jak i ja nigdy nie kosztowali „muny".

Uspakajam ich, tumacz, jzyk jako jeszcze dziaa normal-

nie. Zaczyna im si to podoba. Widzimy cudne barwy, obra-

zy zapierajce oddech lub napeniajce miechem.
Usta ju nie mona na nogach. Cala czwórka pada na

tapczan. Jedno przez drugie wykrzykuje, co widzi i kim wy-

daj si by towarzysze. Nie ma mowy o powrocie na uczt.

Nikt si na nas nie pogniewa, e nie wrócilimy, wszyscy

bowiem pili ,.mun" i nie wiedzieli, kto by obecny, a kto

nie. Napój nie pozostawi adnych ujemnych skutków. Na-

zajutrz po uczcie czulimy si doskonale . . .z wyjtkiem Leny.

Joe bowiem oszala za pikn Oml. Chyba go zaczarowaa,

bo si nawet z tym nie kry. Lena przemówia mu raz i drugi

do sumienia. Zby j wykrtami:
— O co ci chodzi? Nigdy nie przypuszczaem, e jeste

tak niemdrze zazdrosna . . . Lubi Óml, bo mi przypomina

moj siostr Betty . . . Poza tym uczy mnie jzyka, wprowadza
w tajniki ycia na onie wenuzjaskiej natury ... To si

przyda.

W te same tajniki moga go wprowadza Lena, Kini, ja

nawet ... ale nie z nami chodzi na polowanie, owi ryby,

wdrapywa si na wysokie drzewa . . . Raz spad i potuk si

porzdnie . . . dobrze tak pawianowi!

155



Lena znosia los z godnoci. Nie staraem si jej po-

ciesza, bo mi jako nie wypadao ; a nawet diablik w jakim
zaktku duszy cieszy si troszk — „wolaa innego, masz
teraz!"

Kini zajty by swoj Zu, Aba nie odstpowa Paumi
i trzyma si z dala od puskich chopaków. Tetit zaprzyjania
si z Joasi i poszukiwaa po grotach skarbów, które podobno
jej wuj ukry dla niej na tej wyspie, przed tysicami lat.

Ania przebywaa najczciej z Enki. W drodze kompro-
misu oboje chodzili nadal w kwietnych 'strojach, ale mody
Puczyk na pewno zgodziby si i palto zimowe zaoy, byleby

przypodoba si Ani. Ta wzajemna sympatia zacza si jeszcze

na Wyspie Zotej Bogini, gdy w czasie marszu przez dungl
dziewczyna uderzya si mocno w kolano i Enki niós j
ofiarnie a do miejsca, gdzie czeka statek. Ania wstydzia
si pocztkowo tego wzbierajcego uczucia do „dzikusa", ale

sowa ks. Piotra w czasie uczty zrobiy na niej wraenie i

day wiele do mylenia. Staraa si teraz by prostsz i swo-

bodniejsz, co jej na razie do niezgrabnie wychodzio. Nie
krya si te ju z tym, e Enki bardzo si jej podoba.

Ja najczciej przebywaem teraz z Krysi i Basi oraz

z Ipli, od której nie mogem si w aden sposób odczepi.

Poniewa dziewczta byy zapalonymi mioniczkami podmor-
skich przygód, wic pywalimy — w specjalnych maskach
pobierajcych tlen bezporednio z wody — po kilka godzin

dziennie. Dno kanau przecinajcego wysp na pó, to nieby-

waej piknoci ogród podwodny. Pywao tam te sporo gi-

gantycznych meduz. Ipli zapltaa si nieostronie w wiotki

pa'szcz jednej z nich. Z trudem odciem j od lepkich zwojów.

Czynic to nie naraziem ani ycia, ani zdrowia. Meduza to

nie omiornica. Niemniej od tej chwili Ipli nie widziaa wiata
poza mn, a ja nie wiedziaem, co z tym fantem zrobi.

Nada Piri odprawia co rano dla nas Msz w. w niewiel-

kiej, szklanej grocie, a potem docza si do tej lub tamtej

gromadki Puczyków, udajcych si na zwiedzanie nowej

ojczyzny. Byli z wyspy bardzo zadowoleni. Dla Ojca Piotra,

mieli wiele szacunku, podbi ich urokiem swej osobowoci,
ale jego apostolstwo natrafiao na trudnoci. Podobnie jak

dla Tetit, tak i dla nich Bóg umierajcy na krzyu by czym
niepojtym.

Ta sielanka ^na Ava-lrta musiaa si niedugo skoczy-
Czekalimy tylko na dysk z Kamiru, po czym „Takila" miaa,
ruszy na dalsze zwiady, ju beze mnie.
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Rozdzia XV

OPERACJA ,,SOLAX"

Dysk przyby dopiero po szeciu dniach. Przybieg Aba,
"by mnie zawiadomi. owiem wanie ryby przy wodospadzie.

Gdy dochod/icm do wybrzea, spomidzy drzew wyoni si
Joe. Zatrzyma mnie.

— Syszaem, e dysic przyby — rzek — Andrzeju, wy-

wiadcz mi wielk przysug i zabierz mnie ze sob.
— Nara wzywa tylko mnie — odpowiedziaem ciodno.
— Ja si te przydam — zapa mnie za rk — nie

odmawiaj! Jestem ajdakiem. Omla optaa mnie . . . Sam nie

wiem, jak mogem by tak niedobry i niewdziczny wobec
Leny. Nie spojrz wicej w jej oczy. Ona mi nigdy nie daruje.

Jedyne wyjcie, to jeclia z tob i zgin.
— Zaraz, zaraz . . . Wcale si nie wybieram gin . . . Ale

dobrze, wezm ci z sob. Ciesz si. e oprzytomnia.
Krótkie poegnanie przyjació na play w cieniu ubino-

wych palm. Joe niepewnie zbliy si do Leny. Rzucia mu
si z paczem na szyj. Omla zaraz zrobia to samo. Nie

T5roni si. Wszed do dysku. Lena obja Oml ramieniem.

Obie miay zy w oczach.

I ja mówi ,.do widzenia": ucisk doni Kiniego i Aby,
serdeczne causy ..Mewom" i Ipli. Paumi zawisa na szyi i nie

chce puci. Okrzyki krajowców. Co mnie ciska w doku.
Wród egnajcych nie ma ks. Piotra ; wyprawi si gdzie

w gb dungli. Nie ma te Tetit i Joasi: szperaj po grotach.

Dysk zanurzy si w falach morskich. Dziki otaczajcemu

co polu próniowemu pdzi z wielk szybkoci. Siedzielimy

z Joe'm w wygodnych fotelach smutni i milczcy. On przeuwa
swoj win, mnie bolao rozstanie z przyjaciómi i to, e me
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poegnaem si z Tetit i Joa'si. Od owej telepatycznej kótni
nie byo z Tetit wewntrznego kontaktu. Zamknlimy si-

oboje wobec siebie. Tylko z Joasi rozmawiaem od czasu do
czasu. I w tej chwili zawiadomiem j o odjedzie . . . Zanim
zdoaa zareagowa na wiadomo, odczuem „obecno'' Tetit

— Czy mona? — zapytaa niemiao.
— Oczywicie . . .

— Andra, jeste obrzydliwy! Czemu nie zawiadomie
mnie i nie poczekae?

Ca armi podziemn Nary stanowio kilkunastu ludzi.

Starsi gównie radzili, modsi patrolowali nieustannie podmiej-

skie lochy i wykute w skale komnaty. Zachodzia obawa, e
Marsjanie przenikn do nich lada moment. Odkryli ju nie-

jedno przejcie, które Wenuzjanie musieli natychmiast zawali^
zatopi lub wypeni rco-trujcym gazem.
— Nie bd ukrywa — powiedzia nam Nara po przyby-

ciu — e sytuacja jest powana. To. e oni nas wczeniej czy

póniej std wykurz, to jeszcze nic. Gorzej, e odbudowa
instalacji postpuje szybko naprzód. Gdy ukocz, aden dysk:

nie przeniknie pola ochronnego bez zgody Marsjan.
— Moe znajd sposób na przeniknicie pola.

— Nie. Nasi rodacy nie byli przygotowani do wojny, a

gdy zdoaj wystawi wreszcie do siln flot i pokonaj
Marsjan w przestrzeni, Wenus bdzie dla nich zamknita.
— Moe znajd sposób na przeniknicie pola.

— Wtpi.
— Czy wobec tego nie naley wysadzi w powietrze caej

instalacji nawet z miastem?
— Mog to zrobi natychmiast, ale skutki bd fatalne.

Ten gigantyczny mózg, kontrolujcy planet, zosta tylko cz-
ciowo uszkodzony: zniko pole ochronne, osabo pole tumi-
ce wadze parapsychiczne w czowieku, Wenus zwolnia obroty

wokó osi ; dochodz wieci o katastrofalnych zakóceniach

pogody, o gwatownym rozmnaaniu si i wzrocie pewnych
owadów ... ale najgorsze nie przyszo, bo kilka pól dziaa

nadal.
— Co to jest to „najgorsze"? — spytaem zaintrygowany.
— Kiedy przybylimy na Wenus dziesitki tysicy lat

temu, zastalimy wiat zupenie inny od ziemskiego . . . wspa-

nay w swoim rodzaju, urzekajcy bujnoci form ycia, lecr
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wrogi czowiekowi. Uczynilimy go tym. czym jest obecnie:

nieomal rajem. Gdy wypucimy cugle z rk, gdy pozostanie

tylko naturalne pole yciowe planety, niesychanie silne muta-

cje zaczn zachodzi byskawicznie . . . przestaniemy by
ludmi . . .

— To moe lepiej?

Pokrci smutno gow.
— To nie bdzie skok wzwy . . . Ciao twe pokryje si-

wosem, przednie czci mózgu przestan dziaa, bdziesz
czym w rodzaju satyra lenego, gonicego tylko za jedzeniem,

walk, seksem . . .

Wstrzsnem si.

— A wic jedyny ratunek — powiedziaem — to tylko

wstrzymanie dalszej naprawy urzdze, czyli unieszkodliwienie

Solaxa.

— Tak. Dobrze, e przywioze swego przyjaciela. Chc
wykorzysta fakt. e Marsjanie nie wiedz o powrocie waszycti

dusz do waszych cia . . .

— Niestety wiedz, bo Broxan na pewno to rozgosi.
— Któ to jest Broxan?
Objaniem. Nara zmartwi si.

— To ju nie wiem co zrobi — rzek przygnbiony.
Studiowalimy sytuacj w miecie przez wielki telewizor.

Nie byo zaktka Kamiru, który mógby ukry si przed nami.
ledzilimy ruchy SoIaxa, postp prac, zmieniajce si warty,

ochron instalacji.

Po trzech dniach zrodzi si plan. Prosty i miay, ale

wanie dlatego móg si uda. Przemylelimy kady szczegó,

jednego, niestety, nie mona byo przewidzie: przypadku.
Cho Tetit twierdzia, e nie ma przypadków . . .

Akcja miaa si rozpocz nazajutrz rano. Leaa przed

nami duga noc przygotowa i oczekiwania. Czuem w tej

chwili potrzeb kogo bliskiego, serdecznego. Ile bym da za

mono telepatycznego kontaktu z Tetit. Tymczasem od mo-
mentu przyjazdu do podziemi w dzie i w noc nie wolno
nam byo zdj z gowy specjalnych hemów, chronicych
nasz myl od obcego wgldu. I wróg móg posiada uzdolnio-

nych telepatów, szczególnie po osabieniu pola tumicego^
i odkry nasze plany.

Dla odwrócenia myli od czekajcej akcji poszedem od-

wiedzi Ndauni, doradc Nary. Opiekowa si archiwami,

zawierajcymi histori tysicy lat. Wywoono je teraz gwa-
townie w bezpieczniejsze miejsce. Ndauni by bardzo zajty.
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lecz na mój widok przerwa nadzór nad pakowaniem i spyta,

czego chc.
Poprosiem go o odszukanie w arctiiwach dziejów wy-

prawy w przestrze owego Avaru, tak drogiego Tetit. Ponie-

wa ten dzia dokumentów nie zosta jeszcze ewakuowany,
Ndauni znalaz natychmiast to, o co mi chodzio.

Avaru dotar szczliwie do celu, lecz ku swemu zdumieniu

zasta na odkrytej planecie Wenuzjan, urodzonych o wiele

póniej od niego. W par set lat po jego odjedzie odkryto

na Wenus sposób szybszego poruszania si w przestrzeni.

Dziki temu inny statek kosmiczny wyldowa wczeniej ni
on na nowej planecie. Avaru i zaog powitano tam entuzja-

stycznie jako bohaterów kosmosu. On sam zrezygnowa z dal-

szych wypraw midzygwiezdnych, oeni si z kobiet leka-

rzem, czonkiem swej zaogi i pozosta wród kolonistów.

— A wic twoja Tetit — 'Stwierdzi z umiechem Ndauni
— nie doczeka si Avaru. Moe najwyej poszuka sobie ma
poród jego pra-pra-wnuków, syn jego bowiem wróci na

Wenus . . . Midzy innymi Nara jest jego potomkiem i to nie-

onatym . . .

Biedna Tetit. Jak przyjmie t wiadomo? Trzeba j szybko

zawiadomi, by przestaa y faszyw nadziej. Poegnaem
Ndauniego i poszedem pisa list do Tetit, który Nara obieca
jej przesa przy pierwszej okazji.

„Kiedy bdziesz czyta te sowa" — pisaem — „moe
mnie ju nie bed/Je na wiecie . "

W strojach marsyjskich, z pasami do uniewidzialniania

si i hemami, z dezyntegratorami w rkach, Joe i ja wychy-
lilimy si z lochów na boczn i pust uliczk w podziemnym
Kamiru. Szlimy „widzialnie", eby nie wpad na nas jaki prze-

chodzie. A na gówniejszych ulicach byo ich sporo, prze-

wanie Marsjanie. Udawalimy patrol wojskowy. Krcio si
ich wiele po miecie. Wypatrywali niewidzialnych agentów
wenuzjaskich i mieli oko na nie-Marsjan.

vSzedem z towarzyszem pewnym krokiem, majc tras
marszu wyryt dokadnie w pamici. Nikt nas nie zatrzyma,

tylko jedna Marsjanka zapytaa o drog. Zbyem j krótkim

,.nie wiem". Doszlimy do domu w bocznej ulicy, gdzie miesz-

ka gówny nadzorca instalacji kontrolnych planety, Marsja-

nin. „Dom" — bya to gadka ciana ulicy ze stalowymi
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drzwiami. Ustawilimy si po obu stronach, spokojni na zew-

ntrz, peni napicia wewntrz. Zgodnie z teori Tetit nie

dopuszczaem nawet myli, e moe si co nie uda, co nas

zaskoczy, wyobraaem sobie nas obu powracajcych w
triumfie . . . niemniej dusz miaem na ramieniu.

Kadego rana dokadnie o tej samej porze, nadzorca

Buldex wychodzi std w otoczeniu dwóch straników, udajc
si do instalacji. Dzisiaj Joe i ja mielimy podj rol jego

„anioów stróów". Spogldaem nerwowo ku prawej stronie

ulicy, czy si stamtd nie uka prawdziwi stranicy. Kilka

minut temu, w poprzek niewielkiej uliczki, któr prawie nikt

nie chodzi, przecignlimy drut wczony do specjalnego apa-

raciku. Kto ten drut przestpi, rozwiewa si w nico. T
wanie uliczk szli codzienne z koszar stranicy Buldexa.

A nu ich co tkno i wybrali inn drog?
Kto idzie ... to nie stranicy — pojedynczy przecho-

dzie. Zblia si do nas, pyta o co, czego nie rozumiem.
Co robi? Moe najlepiej sta z kamienn twarz i nic nic

mówi, ale jak on na to zareaguje? Moe to nie zwyky prze-

chodzie, ale jaka waniejsza osobisto ... W tej chwili

otwieraj si drzwi i kopotliwy interesant zwraca si bezpo-

rednio do wychodzcego Buldexa.

Za plecami Marsjanina ukazuje si we drzwiach druga po-

sta. Serce mi idzie do garda — to Broxan. Jakie licho go

tu nadao? Czy nie moemy si przesta spotyka? Na gowie
mamy hemy, na oczach okulary, czci ciaa widoczne spoza

promieniowego stroju, wybielone. Nie moe nas pozna . . .

chyba po zapachu ciaa . . . chocia wysmarowalimy je specjal-

nie spreparowanym pynem, który zabija nasz wo, a na

jej miejsce wprowadza charakterystyczny zapach Marsjan . . .

Dlaczego tamci dwaj tak dugo rozmawiaj? Niech Broxan.

znudzony, zechce uci z nami pogawdk, a zaraz pozna
mnie po gosie. Na szczcie Broxan stoi milczcy, wyniosy.
Wysi Marsjanie nie pospolituj si z byle stranikiem. Ko-
cham ich za to w tej chwili.

Przechodzie, czy ktokolwiek to by, odszed. Buldex
wrcza nam biae pytki z cyframi — przepustki. Wedug
programu robimy si niewidzialni i maszerujemy krok w krok

za nim i Broxanem.
Weszlimy na plac. Porodku wznosi si prostoktna brya

budowli, mieszczcej instalacje. Jedyne wejcie to stalowe

drzwi. Dawniej byo ich wicej na rónych poziomach, obecnie

wszystkie zamurowano czy zablokowano. Budowl otacza po-
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raajcy kabel, znany mi ju z Wyspy Zotej Bogini. Jedyne
przejcie strzeone jest przez niewidzialnych onierzy. Widzimy
ich, widz nas, dziki specjalnym okularom. Caa nasza czwór-
ka wznosi ku górze przepustki. Stranik nas przepuszcza. Po-
dobna kontrola przed stalowymi drzwiami. Otwary si.

Wchodzimy do wntrza. Jeszcze raz sprawdzaj biae pytki.
Wszystko idzie jak z patka ... a mi si nie chce wierzy,

e jestemy ju we wntrzu budowli, do której tylu nie udao
si wedrze. Wybierali sposoby zbyt skomplikowane lub uy-
wali siy. A oto my — tak prosto i atwo. Lepiej ni Jame<s

Bond czy „Man from U.N.C.L.E."
Korytarz. Zjazd wind antygrawitacyjn w dó. Znowi»

korytarz. Wiem doskonale, gdzie jestemy. Przestudiowaem
telewizorem kady zaktek budowli. Zaraz skrcimy w lewo

i zobaczymy wejcie do sali, gdzie pracuje Solax, uczony zdrai-

ca. Za par minut moe ju nie y. Dobrze, e to nie ja

wasnymi rkami mam go „sprztn". Czy zdobybym si na

cios w plecy, ukradkiem? Chyba nie.

Przed wejciem na sal dwóch niewidzialnych straników.

Podnosimy w gór przepustki. Puszczaj nas. Jestemy ju w
wielkiej hali, penej przyrzdów. Na dugich stoach le plany

Stajemy po obu stronach zamknitych drzwi. Mamy tu

tkwi, póki Buldex nie zdecyduje si na powrót do domu
lub uda si do innej czci budynku.

Solaxa, cho obrócony jest tyem do nas, rozpoznaj na-

tychmiast po wenuzjaskiej zanie. Na gowie ma antytelepaty-

czny hem. Poza nim na sali znajduje si kilkunastu Marsjan.

Pochylaj si nad planami lub obsuguj przyrzdy. Zdaje

si, e nikt nie wie o naszej niewidzialnej obecnoci.

Bu]dex i Bro^an podchodz do Solaxa, który podnosi gow
znad planów. Wita si z nimi bez sualczoci, a nawet jakby

z pewn wyszoci. Obróci si. Ma niezwykle gste brwi,

które czsto marszczy. Gruby kark, potne ramiona, powin-

ny nalee raczej do atlety ni do uczonego. Rozmowa trwa

krótko. Buldex odchodzi, pokazuje Broxanowi plany, przyrz-

dy, objania. Widocznie Broxan jest tu po raz pierwszy.

Czas dziaa. Podchodz cicho do Solaxa i u spodu jego

zany wpinam szpilk o czarnym ebku. Wystarczy teraz, by

Nara przycisn jeden z guziczków w swojej kryjówce, a Solax

padnie sparaliowany lub martwy.

Pochylam si nad uchem uczonego i szepcz. Nikt inny

nie usyszy, s za daleko. Zreszt rozmowy orowadzone w
sali gusz moje sowa. So]ax ani drgn. Dopiero po chwili,
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jakby od niechcenia rzuci za siebie wzrokiem. Nikogo oczy-

oczywicie nie zobaczy. Informuj, e przysa mnie Nara. Jako

znak rozpoznawczy podaj wydarzenie znane tylko im obu.

Pytam si, czy zecice przekaza jakie polecenie czy wiado-

mo Narze.

Zastanawia si, wreszcie pyta. jakby co mrucza do siebie:

— Czy Nara obserwuje mnie przez telewizor?

— Tak.
— Jeste sam, czy jest was wicej?
— Jest nas dwóci.
Nie podoba mi si ta indagacja. Czy nic zacznie krzy-

cze: „apcie szpiegów!"?

Milczy, wobec tego zaczynam:
— Czy zdajesz sobie spraw z konsekwencji odnowienia

pola ochronnego wokó planety?

Podniós brwi miesznym ruchem niemal do poowy czoa
i przerwa mi niecierpliwie:

— Masz mnie za durnia?

Usunt-m si na bok, bo Buldex przyszed z jakim py-

taniem. Korzystajc z przerwy w rozmowie nakreliem w
powietrzu kilka umówionych znaków. Powiedziay obserwu-

jcemu nas Narze, e sytuacja jest niejasna. Niech jeszcze

czeka.

Gdy Buldcx oddali si ponownie na bezpieczn odlego,
szepnem Solaxowi w ucho:

— Jestem.

Skin gow, e syszy. Podniós brwi znowu do góry

i trwa tak, co rozwaajc. Wreszcie szepn:
— Zaraz zabior Buldexa i tego drugiego Marsjanina do

innej sali. Uruchomi tam jeden z przyrzdów. Gdy odej-

dziemy od niego i przejdziemy do nastpnego pomieszczenia,

musicie do wntrza przyrzdu wsadzi po kolei przynajmniej

trzech Marsjan, przyciskajc zarazem guzik, który ci wska
Marsjanie powinni by nieprzytomni, lecz ywi. Potem uciekaj-

cie! Nara z samej obserwacji zorientuje si, o co chodzi .

Wykonacie to?

— Zrobi si.

— aden z Marsjan nie moe wiedzie, ani nawet podej-

rzewa, e siedzia w tym przyrzdzie. Jeli was zapi, ani

sowa o tym, co wam nakazaem. Musicie znie nawet tortury,

bo od utrzymania sekretu zale losy Wenus.
Natychmiast przystpi do dziea. Podszed do Buldexa

i Broxana i co im ywo przedkada. We trójk opucili
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sal. My za nimi krolc w krok. Pomieszczenie, do którego

weszlimy, byo olbrzymie i zastawione mas instrumentów.
Solax 'Sta dugo przed wielk tablic z tysicem tarcz, prze-

czników, lampek ; objania. To nie mogo by TO, bo
gdzie tu wstawia Marsjan? Poszed dalej. Zatrzyma si przed

urzdzeniem, które przypominao budk telefoniczn. Przy-

cisn kilka guziczków na biaej tarczy. Rzuci par uwag
towarzyszom i poszed dalej. Nagle, jakby sobie co przy-

pomnia, cofn si i wskaza palcem na ostatni guzik z prawej

strony. Po czym kontynuowa dalej sw wdrówk z Marsja-

nami.

Zajty ruchami Solaxa nie zauwayem, e Joe znikn
z sali. Obejrzaem si dopiero teraz i serce we mnie zamaro.
Co si z nim stao? Lecz oto ukazuje si we drzwiach, taszczc
na barkach niewidzialnego stranika marsyjskiego.
— Zaglda tu dwukrotnie, wic poszedem za nim -

szepn — Mamy ju jednego.
— Brawo! Wsadzaj go do tej budki! Na ni wskaza

Solax.

Z pewn trudnoci umiecilimy nieprzytomnego na fote-

lu w budce. Przycisnem wskazany przez Solaxa guziczek.

W maszynie co zaburczao, zapalio si kilka lampek, wy-

skoczyy jakie cyfry i znaki.

Solaxa z towarzyszami nie byo ju w sali. Wycignlimy
nasz ofiar z budki i posadzilimy w kcie.
— Teraz po nastpnych!

Wyjrzelimy na korytarz. Migny nam plecy piciu od-

dalajcych si Marsjan.

— Atakujemy ich? — spytaem Joe'go.

— Lepiej zabierzmy tych dwóch niewidzialnych strani-

ków, co pilnuj gównej sali.

— Jak znikn, powstanie alarm . .

.

— Moe nie zaraz, nikt ich nie widzi, a zreszt grunt

jak najszybciej zrobi, co nam kaza Solax ... a potem niech

nas zabijaj!

— Tylko bez samobójczych tendencji! ... o, idzie dwóch
niewidzialnych . . .

Ustawilimy si przy drzwiach, niby penic stra. Nad-
chodzcy podeszli do nas.

— Co wy tu pilnujecie? — spyta jeden ze zdziwieniem.

Jako odpowied otrzymali byskawiczne ukucia zatrutymi

strzakami. Znaleli si potem jeden po drugim w budce, a
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po wypenieniu zadania zasiedli obok swego poprzednika pod
cian.

Przeszlimy natychmiast do ssiedniej sali. Tam Solax

objania niestrudzenie Buldcxa i Broxana. Obaj mieli znudzone
miny i suchali przysowiowym „pógbkiem". Stuknem
SoIaxa porozumiewawczo w pijcy. Zaraz skoczy swój wykad,
ku wyranej uldze suchaczy, i zawróci z nimi do sali, która

przed chwil bya wiadkiem naszego bohaterskiego czynu.

Co tam jeszcze tumaczy przy gigantycznej maszynie w
drugim rogu sali, po czym podszed do budki. Zatrzyma si
przy niej na mgnienie oka. Brwi poszy mu znowu w gór,
gdy zerkn na znaki i cyfry na tarczy. Przycisn jeden i

drugi guzik. Znaki zniky. Na twarzy malowao mu si zado-

wolenie.
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Rozdzia XVI

WENUS WYZWOLONA

Zmierzalimy ku wyjciu, gdy Broxan, zaciekawiony nagle

jakim szczegóem, oderwa -si od naszej grupy. Szed prosto

na siedzcych pod cian nieprzytomnych straników. Nim
zdoalimy zareagowa w jaki rozsdny sposób, potkn si
o nogi pierwszego.

Uwidzialniem si i podbiegszy do niego, pomogem mu
si podnie. Zwróci si do mnie:
— Co tam ley?
Co mu odpowiedzie? Jak si odezw, gos mnie zdradzi.

Chcc zyska na czasie, lekcewaco wzruszyem ramionami,

jakbym mówi, e to niewane i nie ma si czym interesowa
Naiwny byem sdzc, e go zadowoli taka wymijajca

odpowied. Gorzej . . . Marsjanie nie uywaj tego gestu, tak

czstego u mieszkaców ziemi. W twarzy Broxana wyczytaem
natychmiast podejrzenie. Sign po may dezyntegrator, za

wieszony u pasa. Uniewidzialniem si natychmiast i zanim
wycign bro z pochwy, ukuem go strza.

Widzc, co si dzieje, Joe unieszkodliwi Buldexa.

—r Durnie skoczone! — kl nas w ywe oczy So]ax
— trzeba byo tych straników zataszczy gdzie indziej. Kujcie
mnie, a sami w nogi!

Dosta i on pajczy zastrzyk. Stranika, o którego

przewróci si Broxan, zostawilimy w sali. Dwóch innych

przenielimy do ssiedniej. Chodzio o to, eby kto nie sko-

jarzy ich obecnoci z budk. Ruszylimy ku wyjciu. Maszero-
waem jak na cicie, przekonany, e nas tam zatrzymaj, gdy
si pokaemy bez Buldexa. Zadaj wyjanie i ..leymy".

— Jeli zadadz cho jedno pytanie — odezwaem si
do Joe'go — strzelamy! Tylko czterech jest przy wyjciu
z tej strony. Ci na zewntrz nie usysz . .

.
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— Sam widziae przez telewizor, jak czsto stranicy

wchodz i wychodz sami. Najwaniejsze mie przepustk.

Nikt si o nic nie zapyta.

Przy wyjciu zastalimy tylko czterech Marsjan. Rzucili

pobienie okiem na przepustki. Jeden z nich przycisn kon-

takt w cianie. Stalowe drzwi uchyliy si . . . odetchnem.
Za wczenie. '

Ostry, przeraliwy gwizd rozdar powietrze — alarm!

— Stó;cie! — zawoano.
Zatrzymalimy si niepewnie. Stranicy ustawili si na-

przeciw korytarza. Oczekiwali najwidoczniej, e za chwil

ukae si kto uciekajcy z kierunku, z którego przybylimy.

Drzwi si zamkny.
Nie byo wtpliwoci, e kto odnalaz nasze ofiary

i zaraz rozpocznie si poszukiwanie sprawców . . . Wycign-
limy niezawodne strzaki. Podeszlimy do odwróconych od

nas tyem straników. Szybkie ukucia w plecy. Naciskam

kontakt, drzwi si otwieraj. Wychodzimy na zewntrz . . .

ogarnia nas noc . . .

Nikt nas nie uprzedzi, e w momencie alarmu we
wszystkich przejciach wcza si automatycznie pole parali-

ujce.

Maa celka bez okien z jednymi drzwiami, dwa tapczany,

z sufitu spywa agodne wiato. W drzwiach ani ladu zamka.

Nie mona ich otworzy od wewntrz.
Kto nas pewnie obserwowa, bo gdy ocknlimy si, do

celi wszed zaraz onierz marsyjski wnoszc fotel. Wkrótce

drzwi otworzyy si ponownie, ukaza si w nich Broxan.

— Znowu si spotykamy — stwierdzi siadajc wygodnie.

Ton gosu brzmia przyjanie.
— A no tak — przytwierdziem.
— Po cocie tu przyszli?

Milczelimy.
— Nie dla zabicia Solaxa — rozumowa gono — bo

mielicie po temu okazj, a tylko upilicie go. Na pewno

otrzyma od was jakie rozkazy i zgodzi si je wykona . . .

ale jakie? Powiedzcie od razu wszystko, bo inaczej wydob-
dziemy prawd od was czy od niego bolesnymi rodkami.

Mylaem szybko. Za wszelk cen trzeba odwróci
podejrzenie od Soaxa. e wspópracowa z nami. Jeli Nara

go dotd nie umierci, to znaczy, e mu ufa . .

.
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— Mylisz si Broxan . .

.

Oj, niedobrze. Moe lepiej trzeba byo przywiadczy,
bo i tak by nie uwierzy ... za póno . . . trzeba brn dalej.

— Mylisz si -- powtórzyem — powiem wszystko, nie

ma co ukrywa, zreszt wiem, e i tak nas zamordujecie.

Przyszlimy zabi Solaxa ... i on zginie ... nic go ju nie

uratuje. Cha. cha! on ju na pewno nie yje. a ty tylko

chcesz si dowiedzie, jak si to stao . . . która to godzina*^

Broxan studiowa intensywnie moj twarz, co kombino-
wa. Wtem przyblad i szybkim ruchem otworzy pudeeczko,
które przyniós ze sob. Na dnie leaa szpilka z czarnym
ebkiem, któr przypiem Solaxowi.

— To? — spyta gorczkowo.
Zerwaem si z tapczana.
— To, to! — krzyknem.
Joe poderwa si równie.
— Rzucaj to, wynie czym prdzej! — darem si jak

optany — Wenuzjanie nacisn guziczek ... i do widzenia!

nie yjesz ty i my . . .!

Broxan wyskoczy z fotela tak gwatownie, e go prze-

wróci. Cisn pudeko w róg celi. Wycign z pochwy may
dezyntegrator.

— Jak to dziaa? wybucha? poraa?
— Strzelaj! — krzyknem rozpaczliwie. — Szybko!
Bysk ognia i po fatalnej szpilce nie zostao ladu.

Broxan podniós przewrócony fotel i usiad w nim
ciko. Zapada mczca cisza. Wreszcie Marsjanin podniós
si.

—
' No, to wiem wszystko, czego si chciaem dowiedzie.

Powinnicie by natychmiast zlikwidowani, ale Buldex ma
inny pomys. Chce, bycie doyli naszego ostatecznego try-

umfu. Zginiecie w dniu uruchomienia wszystkich urzdze.
Podszed do drzwi, lecz ociga si z wyjciem. Wreszcie

wyrzek, patrzc na mnie przyjanie:
— Trzeba byo siedzie na tych piknych wyspach, a nie

pcha si midzy nas. Tylko raz tak si udao, e . . .

Nagle pewnie uprzytomni sobie, e w celi zaoony jest

podsuch. Nie dokoczy i wyszed bez sowa. Ba si wspom-
nie swego mio-siernego czynu, wtedy na morzu.

Po jego wyjciu Joe zacz mi wymyla gwatownie, e
jestem zdrajc, bo wydaem tajemnic szpilki Broniem si
sabo. Ta wymiana zda przeznaczona bya dla podsucha-
jcych nas uszu.
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Mijay dnie. Nic si nie dziao. Karmiono nas dobrze
Pilnowano pewnie jeszcze lepiej. Broxan si nie pokazywa.

Prowadziem dugie rozmowy z Joe'm. Trzyma si dziel-

nie mimo tego, e cierpia bardzo za swój postpek wobec
Leny. Bolao go te, e jej ju wicej nie zobaczy.

Byem w lepszym pooeniu, bo nie mczyy mnie adne
wyrzuty sumienia, a miaem Tetit. Wraz z hemami niewi-

dzialnymi zdjto nam ukryte pod nimi antytelepatyczne siatki.

Mogem si wic swobodnie porozumiewa z dziewczyn. O ile

przedtem drani mnie obcy wgld w myl, teraz bogosawi-
em ten wewntrzny kontakt. Pyny bowiem od Tetit nie

tylko sowa pokrzepienia, lecz take jakie ciepe fale dobroci

i pogody ducha. Wydawaa mi si nieraz bardziej obecna,

ni gdybym mia j przy sobie naprawd.
— Wierz, e nie zginiecie — twierdzia stanowczo.

Poniewa mój list, pisany w noc przed wypraw, jeszcze

nie doszed do niej, powiedziaem jej teraz, e Avaru nigdy

nie zjawi si z midzygwiezdnych przestrzeni. Odczuem
telepatycznie we wasnym sercu jej smutek i ból. Nie trwao
dugo. Dzielna dziewczyna otrzsna si z nich szybko.

— To i tak byo tylko dziewczce, romantyczne marze-

nie — powiedziaa — waciwie to zawsze wiedziaam, e si
nie speni. Moe te nie pragnam tego spenienia si tak

ca dusz.
Lena przeywaa bardzo nasze uwizienie i groc nam

zagad. Za porednictwem Tetit i moim przesyaa Joe'mu
zapewnienia o swym przebaczeniu i mioci. Dziwne, e sam
Joe nie móg odebra bezporednio jej myli i uczu. Chocia
posiada inne zdolnoci parapsychiczne, zmysu do telepatii

brakowao mu zupenie.

Te inne zdolnoci zamierzalimy wykorzysta dla ewen-

tualnej ucieczki, ale w par godzin po naszym uwolnieniu

wczy si niespodzianie Nara i zakaza nam stanowczo

jakichkolwiek prób w tym kierunku. Dlaczego?

Poza Tetit utrzymywaem te kontakt z Joasi. Udawao
mi si porozumie z Kinim. Od czasu do czasu otrzymywaem
i od innych przyjació przekazy telepatyczne, sabsze jednak

i bardziej „zamazane".
A caa ta moja gromadka pozostaa z koniecznoci na

wyspie z plemieniem Puna-Puna. W dzie po moim odjedzie,

kiedy „Takila" miaa ruszy na dalsze patrolowanie wysp
i wysepek, okazao si, e wszelkie urzdzenia przestay w niej

dziaa. Dopiero przeze mnie dowiedzieli si teraz, co zaszo.
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To Marsjane odkryli i wyczyli w Kamiru urzdzenia
aktywujce centralnie motory, bro promieniow i mas
urzdze, które Wenuzjanie oddali kiedy do uytku kolo-

nistom z ziemi, zatrzymujc jednak mono unieruchomie-

nia ich w kadej chwili. Obecnie utrudnio to walk z na-

jedc.
Ja osobicie cieszyem si, e moi przyjaciele musieli

pozosta. Byli tam bezpieczniejsi.

Tetit „zabieraa" mnie teraz czsto na przechadzki po
wyspie i wyprawy w gb morza. Widziaem jej oczami, doty-

kaem jej rkoma. To przedziwne zespolenie stawao si
nieraz tak cise, i wydawao mi si, e to ja rzeczywicie

le w cieniu palmy lub czuj pieszczot fal morskich na
swoim ciele.

Z Joasi, z Kinim, czy innymi nie potrafiem tego

osign. Zapytaem Tetit, dlaczego.

— Bo mnie kochasz, a ja ciebie — odpara po prostu —
przyjaciel to drugi „ja" i dlatego moemy by „w sobie".

Tak, kochaem j coraz silniej, mioci dajc mi wiele

jakiej spokojnej, promiennej radoci. Poznawaem Tetit coraz

lepiej, tak jak nikogo przedtem nie mogem pozna, ale nie

przestawaa mnie przez to fascynowa ... za jedn odkryt
tajemnic jej serca ukazywaa si druga i trzecia . . . Dusza
ludzka ma w sobie co z nieskoczonoci.

Tetit daa si ochrzci Ojcu Piotrowi. Jej opór przeciw
ukrzyowanemu Bogu ustpi.

— Gdybym moga odda swoje ycie, eby twoje ocali.

Andra — powiedziaa mi — oddaabym je . . . teraz rozumierr*

Waszego Boga. bo wiem, co znaczy naprawd kocha i do
czego zdolna jest mio.

Dziki kontaktowi z Tetit byem wiadkiem uroczystego

lubu Kiniego z Zul i . . . Ani z Enki, synem wodza plemienia

Puna-Puna. W tej samej grocie, gdzie si odbya owa „unga":

prosty otarz. Nada Piri przybrany w kwiecisty ornat, wszyscy

obecni w kwiatach, dzieci w wiecach trzymaj dugie kwietne

treny panien modych, nastrój powany i rzewny.

Nadszed wreszcie krytyczny dzie. Nara wczy si
telepatycznie po raz drugi.

— Odbudowa urzdze skoczona — powiedzia — uro-

czysto ich uruchomienia odbdzie si na placu przed wie-
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anten. Masa innych winiów ma by stracona wraz z wami.
Bagam was! nie stawiajcie oporu!

Gdy powtórzyem przekaz Joe'mu, spyta:
— Azali przygotuj odsiecz?

Pooyem palec na ustach.
—

• Nawet nie myl o tym — ostrzegem przyjaciela.

— Jak nie myle? — poruszy ramionami tragicznym
ruchem.

Pewnie ... 1 ja nie mogem powstrzyma bezadnego biegu

myli oscylujcych pomidzy nadziej, a zwtpieniem. Nie
chciaem gin. Wierzyem w ycie przysze, w Boe Mio-
sierdzie, nie baem si mierci. Ale to ycie poza czasem
i przestrzenn, pikniejsze na pewno i szczliwsze od obecnego,

otacza mga tajemnicy. Wyobrania bya tu bezsilna. Nato-

miast ycie doczesne woao tyloma gosami . . . Modliem si.

Modli si i Joe.

Otworzono drzwi. Zjawia si stra. Wyszlimy pewnym
krokiem, gowy podniesione wysoko.

Pod siln eskort poprowadzono nas na plac. Zalego
go tysice Marsjan, lnicych przepychem barw swoich promie-

nistych strojów. Plac pokrywaa od góry olbrzymia siatka,

zmniejszajc strach najedców przed otwart przestrzeni.

Winiów byo koo setki. Stalimy w kole, ogrodzonym
paraliujcym kablem. Naprzeciw nas podium. Na nim wielki

aparat z itarczami i przecznikami. Std wcz uroczycie

wszystkie brakujce pola, a przede wszystkim pole ochronne
wokó planety.

Tum Marsjan stoi karnie, cicho ; prawie nie sycha
rozmów. Na widok zbliajcych si dostojników nie wznosz
si powitalne okrzyki. Niemniej na twarzach maluje si tryumf.

Na podium wchodzi Buldex. Przemawia dugo, monoton-
nie. Nawet nie usiuj sucha. Rozgldam si po wspówi-
niach. Tu i tam znajoma twarz. Wymieniamy smutne pozdro-

wienia. Nagle poród nas dostrzegam Solaxa . . . niewiarogodne.

Oto wdziczno marsyjska!

Przemowa skoczona. Buldex przyciska wczniki. Odczu-
wam jakby lekki szok elektryczny w caym ciele. Moi wspó-
winiowie drgnli take. Natomiast z Marsjanami dzieje si
co groniejszego . . . zaczynaj si skrca, jakby ich nagle

opady boleci. Przybieraj dziwne pozy. Z rónych stron

placu dochodz przeraliwe krzyki. Padaj jedni po drugich.

Ciaami wstrzsaj kurcze. Wielu tarza si w konwulsjach.

Straszny widok!
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Patrz na Buldexa. Jeszcze stoi. alf twarz wykrzywia mu
potworny grymas . . . wciekoci, a moe przeraenia czy

bólu . . . Sania si. Wyciga rk w kierunku aparatu, dry.

Wyglda jak czowiek pijany, co póno noc wróci do domu
1 nie moe znale dziurki od klucza. Chce na pewno wy-

czy to co strasznego, co rozpta naciskajc fataln

dwigni. Nie zdoa . . . szukajca rka opada bezwadnie

wzdu ciaa. Buldex wali si na deski podium.

Jeszcze minuta, jeszcze ten i ów Marsjanin rusza si,

drga, usiuje powsta . . . Wreszcie martwy spokój obejmuje
ich wszystkich bez wyjtku. Koniec: „.Sic transit gloria . .

.'"

A my trwamy w zupenej ciszy, jakby poraeni tym
makabrycznym widokiem. Wreszcie do osupiaej wiadomoci
dociera, e to jest ZWYCISTAVO. e miertelny wróg ley
pokonany u naszych stóp, pobity wasn broni.

Z piersi wyrywaj si teraz okrzyki radoci. Dotychcza-

sowi jecy pacz, rzucaj si sobie w objcia. Solax wylatuje

do góry, nios go na ramionach, ale on macha protestacyjnie

rkoma, co mówi wskazujc na Joe'go i na mnie. Tum
biegnie ku nam. Podrzucaj nas. Padaj entuzjastyczne

zawoania:
— Irra Andra! Irra Joa! — niech yj!
Na placu zjawia si Nara z gromad Wenuzjan. Skd

ich tylu nabra? Rozbrajaj paraliujcy kabel. Nara podbiega

do Solaxa, cauj si. potem kieruje si do nas.

— Powiedz, co si stao? — pytam, wyrwawszy si z jego

niedwiedzich obj.
— Dotd nie wiesz? — pyta Solax, stojcy obok.

Ze zdziwienia poszy mu brwi do góry.

— Ci trzej Marsjanie — zaczyna objania — których

wam kazaem wsadzi do przyrzdu . . . Wiecie chyba, e
kadego czrf^wicka otacza indywidualne pole promieniowa-
nia . . . lecz Marsjanie, lud przebywajcy od tysicy lat na
Czerwonej Planecie, nabyli pewne wspólne, charakterystyczne

cechy tego promieniowania. Chodzio mi o ich formu.
Zdobywszy, dziki wam. odpowiednie dane, wstawiem zaraz

waciwe drgania do fal pola ochronnego. Powsta tak silny

rezonans, e go nie wytrzymali. To tak, jak pka szklanka,

gdy kto zagra jej waciw nut. W tej chwili na caej Wenus
nie ma przytomnego Marsjanina.
— Ale yj?
— W wikszoci tak. lecz jeli nie chcemy, by wszyscy

zginli, musimy dziaa natychmiast. Mamy koo trzech dni,

173



eby odebra im wszelk bro i dyski . . . potem trzeba ich

zbudzi.
— Skd taka wspaniaomylno?
Tym razem odpowiedzia mi Nara.
— Moe zasuyli sobie na mier, ale i na nas ciy

odpowiedzialno za ich nienawistny stosunek . . . Czy mona
si dziwi, e lud trzymany w niewoli przez tysiclecia y
pragnieniem odwetu?

Ruszylimy rozbraja Marsjan.
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Rozdzia XVII

PILOT

Nie do byo niespodzianek na jeden dzie. Gdy ruszy-

limy rozbraja Marsjan, zauwayem, e kto wród nicti

nie utraci przytomnoci. Nad jednym z cia klczaa czarno-

^^osa dziewczyna, zanoszc si od paczu.
Podszedem. Podniosa na mnie zazawione oczy.

— Andra! — wykrzykna, zrywajc si.
— Emfrit! — odpowiedziaem okrzykiem. — A co tv

tu robisz?

Dopiero teraz zorientowaem si. e klczaa nad Bro-

xanem.
— Nie potrzebujesz go opakiwa, bo yje — zapewni-

em — lecz skd ta naga ao nad nim?
— Jest moim mem ... na pewno bdzie y''
Skinem gow. Rozpogodzia si.

— Po waszej ucieczce — zacza — wiele zaszo na

naszej górze. Gdy Senfir pogoni za wami, Utukil otru mego
ojca. ogosi si wadc Kajnów i chcia mnie wzi za on.
Uciekam. Spotka mnie w dungli wracajcy Senfir. Wik-
szo naszych poddanych opowiedziaa si za nami. Oblega-

limy Utukila w piramidzie, ale nie moglimy mu nic zrobi . . .

— T wtedy nadlecia Broxan ... — wtrciem domylnie.
— Tak. Obieca nam pomóc i broni przed zemst

Marsjan za klsk, któr im zadalimy, pod warunkiem, e
zostan jego on. Nie miaam na to adnej chci, ale

Senfir mnie ubaga. Nie auj, e wreszcie ulegam jego

probom. Broxan jest dla mnie dobry, mieszkamy tutaj w
licznym domu nad jeziorem . . . nie zabijajcie go!
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— Nikogo nie zabijamy, a Broxan zasuy sobie na

lepsze traktowanie . . . Ale jak on móg si z tob oeni,
gdy Marsjanie nie uznaj ycia rodzinnego?

— Poród nicli zaszy teraz due zmiany. Wielu ze

starszyzny pobrao sobie ony, nawet Buldex to zrobi, oczy-

wicie nie wszystkim si to podoba . . . Broxan mówi mi

o waszym uwizieniu, ale nie móg wam nic pomóc.

Rozpoczy si pracowite dnie. Joe i ja zostalimy pilo-

tami marsyjskich dysków zwiadowczych. Pocztkowo latali-

my z Wenuzjanami, potem ju sami. Niszczylimy bazy mar-

syjskie, zabieralimy bro nieprzytomnym. Szkoda mi byo
obraca w nico tysice wspaniaychi aparatów przestrzennych!.

Taki jednak by rozkaz Nary. Zbyt mao mia pilotów do

rozporzdzenia, eby odprowadzi wszystkie dyski nieprzyja-

ciela w bezpieczne miejsce. Ba si te, e kolonici z ziemi

zechc zawadn flot i broni marsyjsk.
— Zaraz by si rozpoczy wojny — przepowiedzia

pesymistycznie.

Przypuszczaem, e mia racj, lecz poniewa nieopatrz-

nie posa mnie na tereny zamieszkae przez moich rodaków,

patrzyem czsto przez palce, jak stosy nieprzyjacielskiego

ora znikay bez ladu. Rozgrzeszaem si tym, e na

pewno i innym narodowociom udao si zagrabi cz nie-

przyjacielskiego sprztu.

Na trzeci dzie od pogromu Marsjan czekaem na prze-

budzenie pokonanych w jednej z ich baz. Przeyem pene
zadowolenie, gdy wstawali bezbronni i bezradni, rozgldajc
si na próno za swymi dyskami i broni, bez których nie

znaczyli nic.

Nie wszystkie skupiska Marsjan zdylimy odnale
i rozbroi w tak krótkim czasie, tote pilotowane przez

nich dyski ukazay si ponownie na niebie. Byli jednak zupenie
zdezorientowani w sytuacji, a zanim si poapali, co si stao
i mogli powzi jaki plan dziaania, Wenuzjanie wczyli
znowu pole „antymarsyjskie" i mona byo nadal bez prze-

^^kód prowadzi dzieo oczyszczania planety z najedcy.
W chwilach samotnego lotu usiowaem nawiza kontakt

telepatyczny z Tetit. Niestety, odtworzone pole tumice
dziaao skutecznie. Tylko od czasu do czasu odczuwaem
niewyranie jej kochajc obecno, bez tej doskonaej wymia-
ny myli co poprzednio.

Gdy na wyznaczonym mi obszarze zapanowa bogi
pokój, postanowiem dowiedzie si, co si dzieje z przyja-
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ciómi. Wyldowaem najpierw koo piramidy na „Wyspie
Ognia".

Pierwsz osob, jak ujrzaem, bya Nancy. Caa, zdrowa,

licznie wygldajca w biaej sukni Kajnów. Gdy si z ni
witaem, nadbieg Senfir. Ucisn mnie po przyjacielsku, jakby

nie byo midzy nami nigdy adnych nieporozumie. Ale

kto to nadchodzi, machajc radonie rkami? To Barbara,

a za ni kroczy powanie Izolk. Za chwil otacza mnie tum
pomieszanych midzy sob Kajnów, Abgajów i Mzaurich.

Z okazji mego przybycia Senfir wyprawi uczt w pod-

ziemiach piramidy, ale jeszcze przed ni Nancy zdya mi
opowiedzie •swoje dzieje.

— Kiedy ocknam si w obcej dungli, sama, bez odzie-

nia i broni, przeyam moment wielkiej trwogi — mówia. —
Wkrótce jednak domyliam si, co si stao, a pamitajc
twoje opowiadania o Wenus, przestaem si ba otaczajcej

mnie przyrody. Zachwyci mnie nawet ten przepych barw,

bogactwo ksztatów, to gorce powietrze przepojone cudnymi
woniami . . .

— Ciesz si, e ci si spodobaa moja Wenus — wtr-
ciem.

— Nasza Wenus — podkrelia. — Upojona byam pik-
nem i wolnoci. Jak rozkosznie byo lee na aksamitnym
mchu. sucha piewu ptaków, siga od niechcenia po sodki
owoc, zwieszajcy si z przyjaznej gazi . . . Czuam si
wietnie, ale po paru dniach zacza mi ciy samotno.
Przemawiaam do siebie, do zwierzt, do ptaków i drzew,

byleby tylko sysze wasny gos . . . byo coraz ciej, a
wreszcie znalazam pierwszego przyjaciela.

— Spomidzy drzew wyszed modzian cudnej urody
— zaartowaem — Apollo czy Adonis?

— Nie modzian i bardzo brzydki . . .

— Boek Pan na kolich nogach?
— Przepywaam wanie rzek. Uderzyam si o jak

ga czy inny przedmiot. Zapa mnie taki ból, e chyba
bym utona, gdyby nie to, e nagle co ywego i chropowate-

go podpyno pode mnie . .

.

— Zurari, krokodyl dziobak.
— Tak. Uczepiam si jego grzbietu jak zbawienia. Wy-

cign mnie na brzeg i biega potem miesznie naokoo,
klekocc dziobem i machajc ogonem. Nie rozstawalimy si
przez wiele dni. Wyprawialimy wodne igraszki. Na jego

grzbiecie przepynam mnóstwo mil. Posuwa si w gór
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rzeki, a mnie byo obojtne, dokd pyniemy. Napotka
wreszcie swoich towarzyszy i znikn gdzie razem z nimi.

Pakaam jak dziecko po jego stracie.

— Zupenie zrozumiale.

— Nazajutrz, gdy si obudziam, ujrzaam si otoczona

gromad mapoludów. Przeraziam si okropnie, ale nie zro-

bili mi krzywdy. Byo w nici o wiele wicej czowieczestwa
ni w gorylach. Mieli szar sier, ciao pod ni róowawe,
wielkie oczy, jak u madagaskarskich lemurów, nogi niemal

ludzkie, tylko duy palec bardziej ruchomy.

Siedzielimy nad brzegiem jeziora. Towarzyszya nam
Barbara, która teraz uznaa za stosowne doda par sów:
— Izolk raz si z nimi spotka. Te si przestraszy,

ale okazali si bardzo agodni.

— Wicej — cigna dalej Nancy — przynieli mi owoce
do jedzenia i po prostu przyjli do swego grona. Przywizaam
si do nich. Spokojni, nie bij si midzy sob nigdy. Posuguj
si kilkoma prymitywnymi dwikami, które nauczyam si
rozrónia i nawet naladowa. Nago mej skóry budzia
w nich zainteresowanie i jakby wspóczucie. Wóczyam si
z nimi bardzo dugo, a którego dnia przybieg do mnie
potny samiec. Przestraszyam si, e mu si zebrao na
amory, tymczasem wyprowadzi mnie na skraj polany, gdzie

zobaczyam Senfira i jego ludzi. Znikn potem w dungli

i wicej ju tego ludka nie widziaam.

— A Senfir zaopiekowa si tob? — zadaem retoryczne

pytanie.

— I jak dobrze si zaopiekowa — odpowiedziaa za Nancy
Barbara — ju s po lubie.

— Naprawd?
Nancy zaponia si.

— I prawda to, i nieprawda — odpara cicho — pogaskie
ceremonie zalubin si odbyy, ale ja si cigle jeszcze uwaam
tylko za jego narzeczon . . . Andrzeju kochany — chwycia
mnie mocno za rk — mam do ciebie gorc prob, sprowad
tu tego Ojca Piotra! Niech da nam lub, a potem nawróci
Kajnów.

— Postaram si, ale i tak ten lub jest wany. Gdy nie

ma monoci sprowadzenia kapana, wystarcz dwaj wiadko-
wie, a na pewno miaa ich wicej . . . Ale co mnie dziwi, to to,
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±e chcesz pozosta w tej dungli, rezygnujesz z walki o ksiyc
i nie obchodz ci ju knowania Kobry wobec ziemi.

— Taka mi si ona wydaje daleka, a ksiyca tu nie ma
i dobrze jest . . . Jestem potrzebna temu ludowi, kocham Senfira

i rozmiowaam si w tej cudnej przyrodzie . . . Owszem tskni
za rodzicami, ale oni i tak mieli dla mnie zawsze tak mao
czasu . . . Nie, nie chc std odchodzi.

Spdziem na Górze Strachów jeden dzie. Nastpne
ldowanie na Wyspie Czarowników. Mój dawny przyjaciel stary

amga-amga Xudri przyj mnie serdecznie.

— Miaem ci wróci pami, gdy spotkasz Len —
zacz od usprawiedliwienia — ale przeliczyem si z siami.

Wiele razy staraem si z tob skomunikowa, gdy bye na

ziemi. Nie mogem. Raz niewiele brakowao, a pHDstradabym

ycie . . . Zreszt moe i dobrze si stao. Gdybym ci wróci
pami, pewnie ju dawno oeniby si z Len.

— Uwaasz, e nie byaby z nas dobrana para?
— Nie wiem. Niegdy tak atwo zapomniae o niej dla

Dorti, a na ziemi, gdycie si spotkali, wcale ci do niej

serce nie bio . . . Ale nie ma co myle o przeszoci, której

ju nie ma . . .

— Có mi wic niesie przyszo?
— Jej te nie ma . . . Czy zapomniae ju, jak uczylimy

ci koncentrowa si na chwili obecnej, która jedyna JEST?
Umiechnem si.

— Dobrze, moe wobec tego bdziesz mi móg powie-

dzie, co si obecnie dzieje z moim przyjacielem, doktorem
Nemo.

Tu opowiedziaem histori zniknicia doktora. Starzec

skupi si, ale nie móg mi udzieli adnych informacji. Od
ostatniego czasu, kiedy go widziaem, sab fizycznie, porusza
si z trudem, wida i jego siy psychicznie nie byy ju te

same. co dawniej.

Spytaem go. czy podobnie jak Marsjanie, amgowie po-

trafi ..przeszczepia dusze".
— Duszy nie mona przeszczepi — odpar stanowczo.

Objani nastpnie, e w naszym wypadku zaszed bardzo

silny trans hipnotyczny, w czasie którego ,.wmówiono" w nas.

e przenielimy si w obce ciao. Wskutek tego objlimy
nad tym ciaem faktyczne wadanie. Stao si ono zupenie
posuszne przekazywanym telepatycznie impulsom, moglimy
te odbiera jego wraenia zmysowe, jakbymy je sami

rzeczywicie przeywali.

179



— Teraz rozumiem — zawoaem — jeli ty, czy dolctór

Nemo, potraficie „wyciodzi z siebie" w tak zwanym „ciele

astralnym" i dziaa w nim. to dlaczego ludzka wiadomo
nie mogaby umieci si w czyim ciele fizycznym? Wanie
w ten sposób Tetit uratowaa mnie w czasie walki, a ja j na
Wyspie Zotej Bogini.

egnaem si z amg z przekonaniem, e go ju wicej
w yciu nie zobacz. Przed samym odlotem przyszed do
mnie Zoli, którego ju dawno przetransportowano z podwod-
nego miasta na wysp amgów. i przechodzi on tu teraz co
w rodzaju nowicjatu. Czu si bardzo szczliwy.

Ciekawa rzecz — wszystko we mnie woao, ebym lecia

do Tetit, a ja jako si ocigaem. Wyspa Ognista, Wyspa
Czarowników, a teraz skierowaem si do wyspy, która staa

si now siedzib plemienia Puna-Puna, gdzie wiedziaem, e
Tetit ju ne ma.

Zastaem tam Ani z jej maonkiem i Basi, która na
jaki czas postanowia dotrzyma towarzystwa swej przyjació-

ce, ale co wygldao, e zostanie na duej, a moe na
zawsze. Jeden z modych Puczyków zdawa si by na

najlep-szej drodze do podbicia jej serca. Spdziem tam dwa
mie dnie. Nie obeszo si oczywicie bez wspaniaej „ungi".

Wczesnym rankiem po tej uczcie, nie budzc nikogo

wskoczyem w swój dysk i wzniosem si w powietrze. W par
sekund póniej byem ju nad Wysp Zotej Bogini, dokd
jak wiedziaem, udaa si „Takila" z reszt moich przyjació.

Zobaczyem statek w wewntrznej zatoce. Na pokadzie, ani

na brzegu nie byo wida nikogo. Wyldowaem w dunglf
w pobliu „Takili". Zostawiem dysk i w par chwil póniej
gramoliem si na pokad ociekajc wod. Wszystko byo
zamknite na sto spustów, ani ladu ywej duszy. Daem
nurka i od spodu dostaem si do wntrza, otworzywszy
podwodn klap. Nikogo. Moe spali w dungli?

Wrciem do dysku. Szybowaem nad wysp w rónyci
kierunkach. Wenuzjaski „wykrywacz obecioci ludzkiej" nie

wyda adnego dwiku, nie zadrgaa 'strzaka na biaej tarczy.

Co si mogo sta?

Wtem — jest! Cicho brzczenie i strzaka si wychyla.

Patrz. Kto wypyn spod wody i idzie po brzegu. Dziki
specjalnemu przyrzdowi widz doskonale, cho jestem do
wysoko. To Tetit. Wdrapuje si na przybrzen ska. Siada.

Patrzy w dal ku morzu. Serce bije mi mocno.
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Lduj ponownie w dungli. Zachodz dziewczyn od
tyu. Staram si i jak najciszej. Jaki uroczy widoczek!
Kojarzy mi si z obrazkiem Andersenowskiej Syreny z portu
w Kopenhadze. Potrciem kamie. Tetit odwraca si. Zrywa
si gwatownie, rozkada ramiona, ale nic nie mówi, nie idzie
ku mnie. Podchodz. Patrzymy na siebie.

Kto, kogo tak dobrze znam, jak nikogo na wiecie.
Ludzka istota, której dusz przeniknem a do gbi. Kto
taki bliski, taki kochany, czemu wic wydaje mi si nagle jakby
troch obcy teraz, gdy patrz na ni tylko oczyma?— Czy to TA SAMA Tetit? — pytam si. — A moe
to by sen?

— TA SAMA — odpowiada.
I ju trzymam j w objciach, moj kochan Tetit— A gdzie inni? — zadaj pytanie, gdy wróci mi oddech.— Dlaczego nikogo nie ma na „Takili"?
— Zaraz ci poka — odpowiada — masz gdzie swoj

mask do nurkowania?
Wracam do dysku, zabieram mask. Zanurzamy si w

przezrocze wody zatoki. Pyniemy ku róowej skale. Dostrze-
gam w niej, z pi metrów poniej poziomu morza, pionow
tafl szklan. Za ni Kini i ula spokojnie zajadaj niadanie.

Okazao si, e nasze towarzystwo odkryo w tej róowej
skale wspaniae pomieszczenia, które sobie przygotowa luksu-
sowo jaki Wcnuzjanin. Sypialnie, salony, anie, basen py-
wacki i mas innych udogodnie, wszystko wykute w skale
i zamaskowane na zewntrz.

Zastaem tu te Joasi, Ab i Paumi, Ipli i jednego
jeszcze modego czonka plemienia Puna-Puna. imieniem Auga.
Joe przylecia tu wczeniej swoim dyskiem, zabra Len do
Kamiru, pojechaa te z nimi Krysia. Ipli i Auga zapragnli
pozna^ szerszy wiat i dlatego odjechali ze swej wyspy na
„Takili". Obecnie uczyli si z zapaem czyta i pisa.

Upyno par niezwykle przyjemnych tygodni prawdzi
wego wypoczynku na Wyspie Zotej Bogini, gdzie bujna przy-
roda zdya ju pokry rany zadane przez marsyjskie
dezyntegratory. Spacerowalimy, kpali si, gawdzilimy. Od
czasu do czasu czyniem wyskoki dyskiem tu i tam zabierajc
trojk towarzyszy, bo tylu si tylko mogo zmieci w dysku.

Wreszcie otrzymaem polecenie od Nary, by odstawi
dvsk do Kamiru. Prosi te, bym przywióz Tetit.
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CZ TRZECIA

ZIEMIA





Rozdzia

ROBOT IDZIE DO KUFRA

Stolic Wenus zastalimy w witecznym nastroju. Nad
miastem wisiay kolosalne dyski: superfortece przestrzenne.

Ju na lotnisku dowiedziaem si radosnej wieci: Mars
zdobyty, wikszo floty marsyjskiej zniszczona. To wspóro-
dacy naszyci Wenuzjan przysali pomoc wczeniej, ni jej

si spodziewano.

Wypatywaem si o losy baz wenuzjaskich na ksiycu,
Fobosie i Dejmosie. Wszystkie przetrzymay dugotrwae obl-
enie. Wielkie statki miay teraz przetransportowa podbitych

Marsjan gdzie bardzo daleko, cho w ramach naszej galaktyki,

na odkryt niedawno planet. Miaa im zapewni lepsze wa-
runki ycia ni gincy Mars. Omx, ów gigantyczny sztuczny

mózg. dosta si w rce Wenuzjan. Nie zniszczyli go, ale

przystpili do jego „reedukacji".

Zameldowaem si z Tetit u Nary. Odmodnia. Promie-

nia. By w wietnym humorze.
— Witajcie, witajcie! — zawoa na nasz widok. — Ale

ona liczna ta twoja Tetit! I wiesz co? troch podobna do
Dorti.

— One wszystkie podobne do siebie — odparem szorstko

— a Tetit wcale jeszcze nie moja.
— Ale chyba bdzie niedugo? Tym razem ju si nie

bd sprzeciwia.

Wmieszaa si Tetit:

— Andre bardzo kocham — powiedziaa serdecznie —
ale nie po to przeskoczyam par tysicy lat, eby zaraz

wychodzi za m. Musz wpierw zobaczy troch wiata.

Obiecae, Andra, e mi pokaesz ziemi.
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— Nic nie obiecywaem, lecz chtnie tam z tob pojad,
jeli Nara nas puci i to bez odbierania pamimi.

— Z ust mi wyje t propozycj — Nara a podskoczy
na krzele — w czasie ostatnich miesicy sporo Marsjan
przenikno na ziemie i wielu schronio si tam teraz po
klsce. Trzeba ich za wszelk cen poapa, bo narobi ko-
potu, a ty . . .

— O, nie — zaprotestowaem — Marsjan ciga nie bd.
Mam przygód powyej uszu. Mog Tetit pokaza ziemi, ale

potem wracam zaraz na Wenus i odpoczywam przez reszt

ycia przy boku jakiego uroczego dziewczcia ... i to nie-

koniecznie Tetit, jeli jej nadal azga po wiecie bdzie tkwi
w gowie.

— Niech i tak bdzie — zgodzi si — porozmawiam
jeszcze z wami póniej, a na razie idcie odwiedzi Emfrit

i Broxana, bo o to prosili. Daem temu Marsjaninowi wolno,
suy teraz za porednika midzy nami, a swoimi rodakami.
— Pozwolisz mu zosta tutaj?

— Pozwol.

Wyldowalimy w nocy, w lesie, niedaleko szopy. Na
„autostopa" dotarlimy do Miami. Koo jedenastej w nocy

dzwoniem do drzwi domu Lucy. W oknach wuja wiecio
si te wiato.

Sama Lucy otworzya drzwi. Weszlimy.
— Jak si masz, Lucy? — zawoaem serdecznie. —

Pozwolisz, e ci przedstawi ... to jest Tetit, która ju o tobie

wiele syszaa ode mnie.

Lucy przywitaa si chodno i spytaa sztywno:
— Czym mog wam suy?
— To tak zimno wita si przyjaciela wracajcego z prze-

strzeni w towarzystwie oryginalnej Wenuzjanki? — odparem
z wymówk.

Dziewczyna cofna si i obja wzrokiem ca moj
posta. Na jej miej twarzyczce walczya przez chwil nie-

pewno z radoci. Daem umówiony znak rk.
— Czemu nie podae znaku od razu — podskoczya do

mnie — dawaj pyska! Mylaam, e to nadal twój sobowtór . .

.

Mamo! Marku! Andrzej wróci!
Marek o mao si nie przewróci, wbiegajc do przed-

pokoju. Wesza te popiesznie pani Stella, matka Lucy.
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Do trzeciej w nocy trwao opowiadanie. Wier/yli we
wszystko, co im powiedziaem, przeyli ju zreszt przedtem
troci niezwykychi wydarze. Lucy czynia wyrzuty matce:— Widzisz, nie pozwolia mi jecha z Andrzejem, tyle
bym przeya ciekawyci przygód!
— Co si odwlecze, to nie ociecze... jako e Andrzej

gotów jest nas zabra na Wenus . . . chtnie pojad, jeli te
wemiesz mego ma i starszego syna, którzy znowu wyjechali
na jaki zjazd medyczny.

— Oczywicie. Tylko, ebycie nikomu nic nie mówili,
szczególnie Marek, eby nie wypapla czego kolegom. [ tak
mu nikt nie uwierzy, ale lepiej nie robi koo siebie nie-
potrzebnego haasu.

— Za kogo mnie masz? — oburzy si chopiec. — Ale
powiedz, co bdzie ostatecznie z ksiycem i czy nadal Kobra
chce opanowa ziemi przy pomocy swoich robotów?

—Mówi mi na ksiycu, gdziemy si zatrzymali na
krótko, e zaraz po zdjciu oblenia bya u niego Komisja
Inspektorów Przestrzeni. Dosta mocno po gowie za trzymanie
w tajemnicy odkrytych staroytnych urzdze do wyrwania
ksiyca z orbity wokó ziemi. Nie zatwierdzono jego planu.— A wic ksiyc pozostaje? — spyta z zawodem w
gosie.

— Tak wyglda . . . Natomiast dostarczono Kobrze pla-
nów zneutralizowania jego ujemnych wpywów na czowieka
ziemskiego. Maj te przysa inynierów i brakujce ma-
teriay.

— A co z robotami?
— Kobra wykrci si od odpowiedzi, gdy go zapytaem.

Wydaje mi si, jednak, e nie zaniechano wsadzenia robotów
na miejsce wanych osobistoci ziemskich ... nie bd gorsi
od prawdziwych.

Poszlimy spa. Rano po niadaniu odezwa si dzwonek
u drzwi wejciowych. Lucy pobiega otworzy.

— To twój sobowtór czeka na dole — oznajmia. —
chce si widzie z tob. Skd si dowiedzia, e jeste?— Przesano mu rozkaz z ksiyca . . . Gdzie by go mona
byo schowa u was? Moe w piwnicy?

— Stoi tam pusty kufer — powiedziaa Lucy — ale ja
si boj ... co bdzie jak nagle wyjdzie w nocy z kufra?

— Nie wyjdzie — zapewniem — bdzie odtd wypenia
posusznie moje rozkazy.
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Na ksiycu przestudiiowaem dokadnie, co si dziao

„ze mn" na ziemi w czasie mej nieobecnoci. Obecnie

wypytaem robota tylko o wydarzenia ostatniego dnia i nocy,

plany wuja na dzisiaj i najblisz przyszo. Zeszlimy potem

do piwnicy. Poleciem robotowi uoy si w kufrze. Lucy

zamkna go na klucz. Sobotwór wyglda tak ywo, e nam
gupio byo zostawia go w tych warunkach. Lucy spytaa

•si nawet:
— Nie udusi si?

Przebraem si w ubranie zabrane robotowi i udaem si
do domu wuja. Siedzia przy biurku i co pisa. Gospodyni
Andzia krztaa si po kuchni.

— Co bdzie dzi na obiad? — rzuciem pytanie.

Podniosa znad garków swoje dobre oczy. Przygldaa
mi 'si badawczo. Wreszcie umiech rozjani pomarszczone
oblicze. Ukazay si zy.

— Wrócie, wrócie do nas! Zawsze wierzyam, e
wrócisz, nasz „prawdziwy" Andrzej, a nie ta niemrawa kuka.
— Co Andzia plecie?

— Nie plot. Od razu poznaam, e tamten to przybda,
chocia taki podobny ... ale twoje oczy inaczej patrz i zacho-

wanie inne . . . Tamtego nigdy nie interesowao, co na obiad,

co na kolacj. Najlepszego dania nie pochwali.

Wzruszya mnie ta wypowied. Ucisnem Andzi.
— Andzia ma racj, ale prosz o tym nikomu nie mówi,

nawet gdybym si znowu zmieni na krótki czas. Dobrze?
— Dobrze, dobrze. A co si z „tamtym" stao?
— Wsadziem go do kufra . . .

— Andrzej zawsze artuje ... a dzi na obiad rosó
z makaronem, który tak lubisz i sztuka misa z sosem
chrzanowym.

Obtara oczy fartuchem i zabraa si z zapaem do
przygotowania posiku.

W tym momencie wszed do kuchni wuj z gazet w rku.
— Co za bzdury wypisuj te dzienniki . . . patrz —

wskaza mi jedn szpalt — znowu donosz, e dzi w nocy
widziano „latajcy talerzyk" w pobliu Miami. Podobno nawet

ldowa i zostawi lady ... ale ja nie wierz!
— I ja nie wierz — powiedziaem gono i dodaem

w myli — bo wiem!
Zapytaem si nastpnie wuja i Andzi, czy mog zaprosi

na obiad „kuzynk Lucy przyby z Kalifornii", czyli Tetit.

Zgodzili si.
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Wuj zachwycony by Tetit. Andzia z mniejszym entuzja-

zmem ustosunkowaa si do dziewczyny.
— adne to — przyznaa — i wdziczne, ale tobie wolno

si zakocha tylko w Polce.

— Wcale si nie zakochaem . .

.

— Baj baju! Mnie takie rzeczy mówisz? a po co tak

lepiami wodzisz za ni?
Wkrótce przecie i star gosposi podbia Tetit swym

czarem ; szczególnie j zjednaa tym, e nauczya si kilku

wyrazów po polsku.

W kilka dni po przybyciu na ziemi poleciaem z Tetit

samolotem do Nowego Jorku, chciaem tam bowiem odwiedzi
•siostr Doktora Nemo. Wiedziaem, e j bardzo kochat
i pragnem j zawiadomi o jego losach. Czy uwierzy?

Siostry Doktora nie zastaem. Poinformowano mnie, e
pojechaa do jego willi pod Baltimore. Postanowiem si tam
uda, a tymczasem pokazywaem Tetit miasto.

Szlimy gównymi ulicami. Dziewczyna trzymaa si kur-

czowo mej rki, jakby bojc si zagubi w tym haaliwym,
zapdzonym tumie ludzkim. Drani j ruch pojazdów, ryk.

klaksonów. Odurzao powietrze nasycone spalinami, przygnia-

tay drapacze. Wenus za jej czasów, jak i obecnie, to tysice
wysp skpanych w morzu, niewielkie skupiska lud'zkie, miasta,

ogrody, komunikacja: to niemal wycznie bezdwicznie
sunce dyski ... Tu oszaamiao j wszystko.

Wjechalimy na szczyt „Empire State Building", zwiedza-

limy „Rockefeller Center" . . . wreszcie Tetit zatrzymaa mnie
— Andra. ju wicej nie mog . . . ten ruch, ten haas.,

te domy . . . uciekajmy std!
— Chod, zaraz znajdziesz si w ciszy.

Zaprowadziem j do katedry w. Patryka.

Ogarn nas pokój. Miasto na zewntrz jakby przestao'

istnie, dochodziy tylko przytumione odgosy. A wewntrz;
sycha byo jedynie szept modlcych si ust. Usiedlimy
w awce. Tetit zakrya twarz domi i trwaa tak dugi czas.

Upyno chyba ze trzy kwadranse, zanim podniosa gow-
i rozejrzaa si ciekawie po kociele.

— Dzikuj ci — szepna — tu jestem u siebie, tu

mieszka Bóg.
— On mieszka i tam na zewntrz — odszepnem —

tylko Go trudniej zauway. I w tym szalonym ttnie wiel-

komiejskiego ycia ujawnia si Jego moc, której uyczy
czowiekowi.
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— Stworzylicie wielk cywilizacj — przyznaa — lecz

wtpi, czy kiedykolwiek poczuj si w niej szczliw.
— Powiem ci na pociech, e i my nie znajdujemy

w niej zbyt wiele szczcia . . . Nie mamy jednak innego

wyjcia: musimy budowa, konstruowa, mnoy wynalazki,

rozwija technik . . .

—i Dlaczego?

— Bo czowiek musi mnoy si, musi je, mieszka,
ubiera si, szuka rozrywki, a wic te musi podbija ziemi,
eksploatowa j a do granic jej monoci . . .

— Niemniej prawdziwa cywilizacja znajduje si tu w tej

wityni . . . tam na zewntrz to szalestwo! Zostamy tu

jeszcze traszk!

190



Rozdzia II

DYSK W STODOLE

Waszyngton, pikne, spokojne miasto, lnice biel, Ka-
pitol, Biay Dom, obelisk, muzea, galeria sztuki. Stolica

Stanów zrobia na Tetit lepsze wraenie ni Nowy Jork.

Przylecielimy samolotem, zwiedzalimy przez dwa dni miasto

wynajtym samochodem. Wreszcie po poudniu trzeciego dnia

skierowaem wóz na poudnie w kierunku Chesapeake Bay.

Zbliaa si pita godzina, gdy zajechalimy przed will
Doktora. Nic si tu nie zmienio z wyjtkiem jednego

szczegóu — obok willi wyrosa wielka szopa z karbowanej
blachy. Nie mona powiedzie, by ozdabiaa miejsce.

Ledwie wysiedlimy z samochodu, drzwi frontowe otwary
si z trzaskiem. Wybieg z nich z rozwartymi ramionami sam
Doktor Nemo.

— Wszystkich bym si spodziewa, ale nie was! —
wykrzykn na powitanie,

— 1 my take — odpowiedziaem ciskajc go — czy

to na pewno ty, czy moe twój robot?
— Ja we wasnej osobie ... a w tej stodole stoi dysk

marsyjski, w którym tak nagle opuciem Gór Strachów.

Weszlimy do wntrza domu. Doktór zaciera rce z ra-

doci i na wszelki sposób stara si nam okaza, jak bardzo
si cieszy z na-szego przybycia.

— Co za niespod-zianka! I Tetit razem z tob! Jak to

si stao? A co z wojn?
— Wojna skoczona, Marsjanie pobici, lecz wielu z nich

schronio si na ziemi ... a co si z tob dziao, doktorze?
— To duga historia . . . Pozostaniecie chyba u nas? Moe

chcecie si czego napi?
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Gdy zasiedlimy w wygodnych fotelach, popijajc chodn
oranad, przyniesion przez siostr doktora, Miss Ruth,
Nemo opowiedzia swoj przygod.

Nie bya ona waciwie duga, jak szumnie zapowiedzia,
ale pena emocji. Jak wiemy, dugo studiowa urzdzenia
sterownicze dysku. Wreszcie wydawao mu si, e si ju
jako tako orientuje. Zaryzykowa i przycisn jedn z dwigni.
Dysk wyskoczy w przestrze i poszybowa prosto na soce.
Nemo naciska nastpne przyciski i guziki. Po dotkniciu
wikszoci z nich, pozornie nic si nie dziao. Dopiero po
pewnym czasie stwierdza zmian kierunku ruchu, zblianie
si do tej czy innej planety.

Po dziesitkach prób niefortunny pilot znalaz si w
pobliu jednego z satelitów Jowisza.

— Pewnie bym si rozbi o jego powierzchni — mówi —
gdyby nie bysk szczcia. Odkryem przypadkiem w kabinie

skrytk, a w niej prosty schemat pilotau z napisami
marsyjskimi, które odcyfrowaem nawet bez wielkiego trudu.

Odtd kierowanie dyskiem szo atwiej. Ruszyem ku ziemi . . .

— Czemu nie wyldowae na trawniku przed Biaym
Domem?

—
• Wedug zalece Nancy? Nie. Nawet mi to nie przyszo

na myl. Napdziem za to emocji niejednej sile lotniczej.

Gonili mnie Rosjanie, Niemcy, Francuzi i nasze amerykaskie
od'rzutowce, lecz przy tej nieprawdopodobnej szybkoci
i zwrotnoci dysku bawiem si z nimi jak kot z mysz.
Ldowaem kilkakrotnie. Najpierw w pustej okolicy. Zakradem
si do samotnej farmy, gdy wszyscy mieszkacy byli w polu.

Zabraem ywno, której mi poczynao brakowa, pienidze
i ubranie, bo nie mogem si ludziom pokaza jedynie w
kolorowej przepasce na biodrach. Drugi raz wyldowaem
w lesie, take w sabo zaludnionej okolicy. Udaem si do
najbliszej budki telefonicznej, zawiadamiajc Ruth, by tu

przyjechaa natychmiast i wystawia hangar. Gdy by gotowy,
przyleciaem tutaj pierwszej ciemnej nocy.

— Nikt si nie zainteresowa, co jest w tej szopie?

— Dysk pokryem sianem. Dla niepoznaki kupiem kilka

krów. Tydzie temu usiowaem powróci na Wenus, ale

powstrzymaa mnie niewidzialna zapora. Potem prawie a do
ziemi gnay za mn dyski.

—
, Co zamierza dalej robi?
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— Nie wiem. Staraem si rozebra dysk na kawaki
i odkry tajemnic jego napdu. Nie udao mi si dotd.
Najtwardsze wierto si amie . . . ale, ale . .

.

Przerwa i zacz si badawczo przyglda Tetit. Mruga
przy tym dziwnie oczami. Wreszcie skierowa ku dziewczynie
wskazujcy palec i rzek wolno:

— Ty przecie powinna zna tajemnic produkowania
siy antygrawitacyjnej.

— Mam dla was wielki szacunek i przywizanie — od-
para powanie — a Andre kocham, ale na ten temat nie
powiem wam ani sowa. Dysku za nie rozbieraj, bo i tak
me zgbisz tajemnicy. Nawet, gdyby ci si udao rozoy
go na kawaki, nie staniesz si przez to mdrzejszy.

Tetit wyznaa, e zna tajemnic . . . Gdy to mówia, wy-
dao mi si, e jaka zimna do cisna mnie za serce.
Czy wiesz, dziewczyno, na jakie straszliwe niebezpieczestwo
wystawia ci znajomo tego sekretu?
— Gupstwo zrobiam — zadwiczao nagle w mej

myli — ale chyba tym dwojgu mona zaufa?— Miejmy nadziej — odpowiedziaem te w myli.
Tak byem zaaferowany nieostronoci Tetit, e nie

zwróciem uwagi na ten nagy powrót naszego telepatycznego
kontaktu.

Doktór milcza jaki czas, wreszcie wyrzek:— Moe masz racj, moje dziecko, moe masz racj
lecz me dziw si, e pragn pozna t tajemnic. Taka jest
ju ludzka natura. Nie moemy nie szpera, nic szuka, me
odkrywa. Nawet, jeli to, co odkryjemy, miaoby nam przy-
nie katastrof.

Po kolacji gawdzilimy jeszcze dugo. Wreszcie widzc,
ze Miss Ruth zaczyna poziewa, a i Doktorowi oczy si
klej, zasugerowaem, eby szli spa. Tetit i ja nie czulimy
si senni i wyprawilimy si ódk na zatok.

Wiosowaem. Dziewczyna siedziaa w tyle odzi. Zadaragow do góry i wpatrywaa si z zachwytem w niebo roz-
iskrzone gwiazdami.

— Czego wam mieszkacom ziemi zawsze zazdrociam— rzeka rozmarzonym gosem — to bkitu nieba w dzie
i blasku gwiazd w nocy.

— I niebo wenuzjaskie jest pikne, gdy wzejdzie na
zorza. Wiesz co? Ja ju tskni za Wenus. Namówmy Doktora
by tam powróci ...

— Namówmy — zgodzia si.
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w tej chwili przypomniaa mi si nasza telepatyczna

'wymiana myli w czasie rozmowy z Doktorem.
— Jak to si stao — spytaem — e wychwycia moj

myil i moga do mnie przemówi?
— Gdy wczyli pole tumice na Wenus i ja straciam

niemal zupenie waciwoci telepatyczne. Tu na ziemi pole

ksiycowe jest sabsze, zaczam wic znowu odbiera myli
ludzkie. Przebacz mi, e kryam si z tym. Wiedziaam, e
ciebie ten kontakt krpuje i gniewa. Co innego, gdy bye
w wizieniu . . . Dlatego postanowiam si nie ujawnia . .

.

Dopiero dzi powia od ciebie taki chód przestrachu, e
i ja si przelkam i mimo woli posaam ci pytanie . . . bardzo

si na mnie gniewasz?
— Za to, e si krya, tak. Za to, e zdradzia si,

nie. Nie masz pojcia, jak brak mi byo tej wewntrznej
wymiany myli i uczu po wyjciu z wizienia.

— No, to pocauj mnie . . . tylko nie wywró ódki!

Rzeczywicie po powrocie na ziemi wydawao mi si,

e od czasu do czasu odbieram myli ludzkie. Najczciej,
zanim kto otworzy usta, ju wiedziaem, co powie. Bds*
jednak przekonany, e ksiyc skutecznie przytumia wa-
ciwoci telepatyczne, nie próbowaem ich uywa. Okazao
si przecie, e raz rozbudzone nie daj si cakowicie upi
z powrotem.

Jeszcze z pó godziny pywalimy z Tetit po zatoce

rozwietlonej blaskiem ksiyca. Dopiero silny wiatr, który

si nagle zerwa, skoni nas do powrotu. Wyldowalimy
szczliwie. Wziem wiosa na ramiona i skierowalimy si
ku willi. Wtem Tetit zatrzymaa si.

— Czuj wokó jakie niespokojne myli — szepna —
spójrz, co si poruszyo przy tamtym drzewie'

Przy drzewie ju si nic nie ruszao, ale z prawej strony

demu przesun si jaki cie. Szkoda, e ksiyc zakryy
chmury i widoczno bya saba.

—
' Widz nas — podaa mi telepatyczn informacj Tetit

— Czekaj, a wejdziemy do rodka, a wtedy . .

.

— Idmy spokojnie, jakbymy nic nie zauwayli, eby
nie ruszyli za wczenie do akcji. Trzeba zaalarmowa Doktora.

Zoyem wiosa przy drzwiach, wyjem klucz z kieszonki

majteczek kpielowych. Gdy tylko otwarem drzwi, owieci
je blask reflektora, a gruby gos zawoa przez tub:

— Prosz si zatrzyma, tu policja!
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Jednym skokiem znalelimy si we wntrzu domu. Za-
trzasnem drzwi. Wpadem do sypialni Doktora. Tetit pobiega
obudzi Miss Ruth.

Wokó domu sycha byo liczne gosy i dobijanie si
do drzwi. Kto strzeli.

Doktor owinity w przecierado wybieg z sypialni.

— Za mn! — rzuci rozkaz.

Zeszlimy do piwnicy. Doktor odsun od ciany puste

beczki. Za nimi ukaza si wieo zrobiony podkop, prowa-
dzcy do szopy. Dotarlimy tam ani sekundy za póno.
Drzwi willi ju dawno ustpiy pod naporem barczystyci

policjantów, jeli to naprawd bya policja. Drzwi do stodoy
te ju sforsowano. Kto gwatownie zdziera siano z po-

wierzchni dysku.

Weszlimy do statku od dou. Klapa zatrzasna si
z hukiem. Jestemy bezpieczni. Mog do nas strzela nawet
7 armat!

Udalimy si do wieyczki. Podczas gdy Nemo zasiada
za przyrzdami sterowniczymi z wan min, wyjrzaem na
zewntrz przez iluminator . . . marsyjskie statki nie byy wy-
posaone w telewizory. Zobaczyem gromad policjantów.

Usunli ju siano i co do nas krzyczeli, wymachujc pistole-

tami maszynowymi.

Nie mogem si pohamowa od akowskiego odruchu
i zagraem im na nosie.

— Nie wznomy si zbyt szybko — ostrzega Tetit —
wytwarza si wtedy wokó bardzo silne pole, które zabija.

— Dzikuj — odpar Nemo i przycisn dwigni.
Szlimy wolno w gór. Policja zacza strzela.

— egnaj Ameryko Pónocna! — powiedziaem. — Ju
si tu nie bdziemy mogli pokaza . . . Chocia nie, my
z Tetit mamy czyst kart.

— Nie bd za pewny. Tam w garau stoi samochód
wypoyczony na twoje nazwisko. Andra — rozwiaa moje
nadzieje Tetit.

Dysk szybowa wysoko ponad Chesapeake Bay. Odró-
niaem z dala wiata dwóci wielkich miast Waszyngtonu
i Baltimore.

— Jedmy na Floryd — powiedziaem — trzeba ostrzec

wuja, a moe i Lucy, albo najlepiej zabierzmy ich i jazda

na Wenus!
— A co z polem ochronnym? — spyta si Nemo
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— Tam si trzeba zgosi do stacji przestrzennej, kr-
cej wokó planety i przetransportuj nas.

— Ale dysk zabior — Nemo by jak dziecko zazdrosne
o swoj zabawk — dobrze, pojedziemy na Floryd, cho
im tam nic nie grozi. Twego samochodu nie zidentyfikuj,

bo cay „bungalow" razem z garaem stoi w ogniu. Wchodzc
do piwnicy uruchomiem automat samozapalny . . . widzicie

ogie?
Co si tam palio na dole, lecz bylimy ju zbyt wysoko,

by dostrzec szczegóy.
— Wacicielowi waszego samochodu pol czek — do-

rzuci wspaniaomylnie Nemo.
— Dzikuj. To dokd jedziemy?
— Jedmy na Wenus! — prosia miss Ruth.
— Na Wenus! — dodaa Tetit.

— Ale przedtem na Floryd — powiedziaem — obieca-
em im.

— Gdzie chcecie — zgodzi si Doktor — cay wiat
stoi przed nami otworem.

Mówic to przycisn jeden z guziczków na biaej tablicy.

Horyzont zawirowa i ziemia ucieka w dó z szalon szyb-

koci. Znalelimy si nad chmurami wysrebrzonymi wiatem
ksiyca.

Stalimy z Tetit obok siebie patrzc na wspaniay Boy-
wiat przed nami. Uja mnie mocno za rk. Spogldajc
na umiechnit tarcz towarzysza ziemi, powiedziaem cicho:
— Dobrze, e go nam jednak nie zabior. Moe nam

i szkodzi, ale taki jest pikny!
— I kto by przywieca zakochanym*^ — dodaa roman-

tycznie Tetit.

KONIEC
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